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ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SKÚŠKOVÉHO OBDOBIA  

NA FEI TU V KOŠICIACH  

V ZS AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 

 

1. Organizácia skúškového obdobia sa riadi nasledujúcou legislatívou: 

a. Študijný poriadok TUKE, 

b. Časový rozvrh štúdia 2015/2016 

c. Usmernenie k 2. opravným (dekanským) termínom 

d. Pokyn dekana 4/2009 – Evidencia hodnotení výsledkov štúdia študentov v rámci 

predmetov – „nepovinné indexy, povinný MAIS“ 

e. Pokyn dekana 2/2010 – Žiadosti študentov týkajúce sa pedagogiky v bakalárskom 

a inžinierskom štúdiu – „ospravedlnenie neúčasti“ 

f. Pokyn dekana 6/2010 – Počet kreditov na postup do ďalšieho obdobia štúdia 

(semestra) 

2. Časový rozvrh skúškového obdobia pre všetky ročníky a stupne na zimný semester: 

14.12.2015 – 18.12.2015   zápočtový týždeň (o skúšaní v zápočtovom týždni rozhodne  

                                           skúšajúci) 

21.12.2015 – 03.01.2016  zimné prázdniny 

04.01.2016 – 14.02.2016  skúškové obdobie 

3.  Riadne a opravné termíny skúšok pre ZS 2015/2016 je potrebné vypísať prostredníctvom    

        informačného systému  MAIS  v dostatočnom počte najneskôr dva týždne pred skončením 

        semestra. 

4.    Veľkokapacitné miestnosti sú k dispozícii FEI: BN5_ZP1 - celý týždeň, BN5_ZP4 - streda,  

       štvrtok, PK4_AF - pondelok, utorok, piatok, PK7_L4 – štvrtok, L9_P27 – pondelok, utorok,  

       L9_P25 – pondelok a streda celý deň, štvrtok a piatok od 12.20. Tieto miestnosti  a miestnosti  

        v PCentre sa obsadzujú priamo v MAISe bez predchádzajúceho súhlasu ŠO a PC. 

 5.    Správy celkového hodnotenia odovzdávajú pedagógovia na katedry, kde sa uskutočňuje    

        evidencia odovzdania za všetky katedrové predmety. 

 6.    Uzávierka hodnotení zápočtov (PH-priebežné hodnotenie) v systéme MAIS: 19.01.2016 o 8:00     

        hod.  

        Uzávierka hodnotení klasifikovaných zápočtov a skúšok (ZH-záverečné hodnotenie) v systéme  

        MAIS: 17.02.2016 o 8:00 hod. 

7.      Kontrola štúdia a vylučovanie zo štúdia sa vykonáva v troch etapách (v priebehu vyučovania, po    

         uzávierke PH a po uzávierke ZH) iba na základe údajov v systéme MAIS.

 

 

V Košiciach, 25.11.2015      
 

 

 

 

   
                                                                                                                

  prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 
              dekan FEI TU 
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