Lekárska fakulta

Smernica č. 1/2018

dekana Lekárskej fakulty SZU v Bratislave k študijnému poriadku

Táto smernica doplňuje články študijného poriadku SZU pre LF
Bratislava 2018
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I.
Čl 14 Akademická mobilita: Hodnotenie študijných výsledkov študentov, ktorí sa zúčastnili
programu Erasmus v príslušnom akademickom roku je možné získať v priebehu skúšobného
obdobia zimného semestra nasledujúceho akademického roka.
Hodnotenie študijných výsledkov študentov 5. ročníka, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus
musí byť ukončené do 30. 9. daného akademického roka.

II.
Čl 16 1a) V zmysle Študijného poriadku SZU je študent povinný vykonať súvislú letnú prax
v plnom rozsahu podľa vypracovanej náplne v období po absolvovaní výučbových týždňov
letného semestra do konca akademického roka.
V zmysle § 67 ods. 6 zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je študent povinný viesť si Záznamník
klinickej praxe/logbook. Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta,
ktorú vykonal počas PLP a tvorí povinnú súčasť štúdia. Študent sa riadi organizačnými
pokynmi v záznamníku. Záznamník klinickej praxe si študenti LF SZU zakúpia v predajni fax
copy. Potvrdený ZKP/logbook je študent povinný po absolvovaní predpísanej praxe predložiť
garantovi predmetu za účelom udelenia kreditov. Kredity musia byť zapísané do systému
MAIS najneskôr do 31. augusta daného akademického roka.
Záznamník klinickej praxe /logbook je študent povinný predložiť pri zápise.

III.
Čl 21/ 16 Komisionálna skúška je jednou z dvoch možných opravných termínov, nie nad
rámec počtu termínov skúšok. O komisionálne skúšanie môže požiadať študent alebo pedagóg
písomnou formou dekana fakulty.
IV.
Čl. 21/21 V prípade, že študent nesplní podmienky priebežného hodnotenia je hodnotený
známkou FX bez možnosti zúčastniť sa záverečnej skúšky.

V.
Čl. 22/2a) Absolvované predmety možno uznať a získané kredity a známky možno preniesť,
ak sú súčasťou predpísaného študijného programu ako povinné a povinne voliteľné predmety
a boli hodnotené známkou A až D alebo ekvivalentným spôsobom. Predmety hodnotené
známkou E sa musia zapísať ako opakovane zapísané predmety a študent musí absolvovať
celý semester výučby daného predmetu. (praktiká, semináre, stáže)
2b) pre študentov, ktorí žiadajú prestup z iných univerzít a nemajú ukončený ročník
predmety hodnotené známkou E sa nebudú uznávať v danom akademickom roku a prestup
bude možný len do nižšieho ročníka.
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VI.
Čl. 26/12 Študent, ktorý má v danom akademickom roku opakovane zapísané predmety,
nemôže prerušiť štúdium do 15.10. daného akademického roka.

VII.
Čl. 28/ 2c Rozhodnutia pre študentov, vystavené lekárskou fakultou SZU sa budú doručovať
výhradne na adresy študentov v Slovenskej republike.
Za doručenú sa bude považovať zásielka aj keď nebude prevzatá adresátom a vráti sa na
adresu SZU.
Smernica schválená Akademickým senátom LF SZU dňa 4. júna 2018.

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
dekanka LF SZU
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