Usmernenie k vykonávaniu ústnych skúšok cez MS Teams na Katedre trestného
práva a kriminológie
Predmety ukončené formou ústnej skúšky
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

skúška bude prebiehať v tímoch vytvorených príslušným skúšajúcim napr. tím s názvom
TPP II - ústna skúška Szabová
kódy do tímov budú zverejnené na stránke katedry
časový harmonogram skúšky bude študentom zasielaný cez správu zaslanú v tíme
príslušnej skúšky vždy v deň pred termínom skúšky v poobedných hodinách
z dôvodu zachovania transparentnosti priebehu skúšky budú na skúške prítomní:
príslušný skúšajúci, študent, ktorý bude odpovedať a študent, ktorý bude odpovedať ako
ďalší v poradí (tri prítomné osoby)
študent do tímu v čase konania skúšky nevstupuje – čaká kým ho privolá skúšajúci
študent, ktorý bude privolaný na odpoveď, po spojení sa s pedagógom ukáže pedagógovi
priestor, kde sa nachádza – na stole nemôže byť nič okrem notebooku, čistého papiera na
prípravu a pera
žrebovanie otázky, otázok – otázky žrebuje príslušný pedagóg na kameru, aby bola
zabezpečená objektívnosť vytiahnutia otázky
následne sa študentovi poskytne čas na písomnú prípravu – čas dve minúty na jednu
otázku
po uplynutí času študent začne odpovedať

Predmety ukončené priebežným hodnotením, ktoré študent neabsolvoval úspešne, t. j.
z priebežného hodnotenia získal FX
Platí postup uvedený vyššie s nasledovnými modifikáciami
1.
keďže nejde o klasickú ústnu skúšku ale o preskúšanie nahrádzajúce priebežné
hodnotenie, otázky sú kladené pedagógom bez žrebovania
2.
zoznam študentov sa v tomto prípade nezverejňuje z dôvodu malého počtu študentov,
ktorých sa táto situácia dotýka
3.
študent, ktorého sa tento prípad dotýka, je preto pripravený v MS Teams v čase konania
termínu zverejneného v Maise, na ktorý sa študent prihlásil
Predmety ukončené formou písomnej skúšky - kriminológia
1.
skúška bude prebiehať v tíme vytvorenom príslušným skúšajúcim
2.
kód do tímu bude zverejnený na stránke katedry
3.
všetci študenti prihlásení na konkrétny deň skúšky sa prihlásia do MST do tímu v čase
konania skúšky
4.
po úvodnom vysvetlení organizačnej stránky skúšky zašle vyučujúci do chatu tímu link
na test
5.
študentom sa cez nakliknutie na link zobrazí test, ktorý vyplnia a odošlú v čase
stanovenom skúšajúcim

6.

forma testu: desať otázok s tromi možnosťami, z ktorých môže byť jedna správna

