METODICKÉ USMERNENIE č. 1 /PEDAS/2021
k evidencii hodnotenia študentov v predmetoch študijných plánov študijných programov za
akademický rok 2020/2021, resp. 2019/2020,
v 1. a 2. stupni štúdia na FPEDAS
v systéme Vzdelávanie a vo výkazoch o štúdiu – indexoch,
ako aj ku kontrole štúdia za akademický rok 2020/2021.
Žilina, apríl 2021

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Toto metodické usmernenie určuje evidenciu hodnotenia študentov v jednotlivých predmetoch
študijných plánov v čase, keď nie je možná kontaktná výučba a kontaktné skúšanie študentov na
FPEDAS, ako aj kontrolu štúdia v akademickom roku 2020/2021.

Článok 2
Končiace ročníky
1. Skúškové obdobie v letnom semestri pre končiace ročníky v dennej i externej forme štúdia je
pre bakalárske a inžinierske štúdium: od 05. 04. 2021 – 07. 05. 2021.
2. Skúšajúci do systému Vzdelávanie zapíšu bezprostredne po skúške známku (A – FX), ktorou
bol študent ohodnotený na skúške tak, aby bola zapísaná najneskôr do 07. 05. 2021.
3. Študenti do výkazov o štúdiu – indexov zapíšu:
- známku (A – FX), ktorou bol študent ohodnotený na skúške,
- dátum vykonania skúšky,
a to aj v prípade skúšky z predmetu za zimný alebo letný semester ak. roka 2019/2020,
pokiaľ mu hodnotenie do indexu už nezapísal samotný skúšajúci.
4. Študenti bezprostredne po ukončení skúškového obdobia, najneskôr však do
2021 pošlú index poštou na adresu:
Referát pre vzdelávanie
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

21. 05.

5. Študijní poradcovia budú informovať študentov končiacich ročníkov o spôsobe zápisu známky
z predmetov do indexu, ako aj o jeho doručení na Referát pre vzdelávanie.
6. Referát pre vzdelávanie – študijná referentka vykoná kontrolu známok zapísaných
študentom v indexe na základe porovnania so známkami zapísanými v systéme Vzdelávanie a
potvrdí správnosť svojim podpisom a pečiatkou v indexe.
7. Výkazy o štúdiu – indexy budú študentom odovzdané osobne (na Referáte pre vzdelávanie)
alebo korešpondenčne, v závislosti od stupňa krízových opatrení na UNIZA, o čom budú
študenti informovaní Referátom pre vzdelávanie.
8. Kontrolu štúdia bude študentom vykonávať Referát pre vzdelávanie iba na základe údajov
zapísaných do systému Vzdelávanie, a to dňa 10. 05. 2021.

Článok 3
Nekončiace ročníky
1. Skúškové obdobie v letnom semestri pre nekončiace ročníky v dennej i externej forme štúdia
je pre bakalárske a inžinierske štúdium: 24. 05. 2021 – 09. 07. 2021.
2. Pokiaľ bude epidemická situácia pokračovať aj v období skúškového obdobia:
- vyučujúci, ktorí vedú cvičenia z jednotlivých predmetov zapíšu body, ktoré študent získal
za cvičenie tak, aby boli zapísané do Vzdelávania najneskôr do 21. 05. 2021,
- skúšajúci do systému Vzdelávanie zapíšu bezprostredne po skúške známku (A – FX),
ktorou bol študent ohodnotený na skúške tak, aby bola zapísaná do Vzdelávania najneskôr
do 09. 07. 2021,
- študenti do výkazov o štúdiu – indexov zapíšu:
o známku (A – FX), ktorou bol študent ohodnotený na skúške,
o dátum vykonania skúšky,
a to aj v prípade skúšky z predmetu za zimný alebo letný semester ak. roka 2019/2020,
pokiaľ mu hodnotenie do indexu už nezapísal samotný skúšajúci,
- študenti bezprostredne po ukončení skúškového obdobia, najneskôr však do 23. 07. 2021
pošlú index poštou na adresu:
Referát pre vzdelávanie
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
- Referát pre vzdelávanie bude informovať študentov nekončiacich ročníkov o spôsobe zápisu
známky z predmetov do indexu, ako aj o jeho doručení na Referát pre vzdelávanie,
- Referát pre vzdelávanie – študijná referentka vykoná kontrolu známok zapísaných
študentom v indexe na základe porovnania so známkami zapísanými v systéme Vzdelávanie
a potvrdí správnosť svojim podpisom a pečiatkou v indexe,
- výkazy o štúdiu – indexy budú študentom odovzdané osobne (na Referáte pre vzdelávanie)
alebo korešpondenčne, v závislosti od stupňa krízových opatrení na UNIZA, o čom budú
študenti informovaní Referátom pre vzdelávanie.

3. Pokiaľ epidemická situácia nebude pokračovať v období skúškového obdobia, skúšanie bude
realizované formou uvedenou v informačných listoch predmetov a skúšajúci zapíšu známku
študentovi do indexu.
4. Kontrolu štúdia bude študentom vykonávať Referát pre vzdelávanie iba na základe údajov
zapísaných do systému Vzdelávanie, a to najneskôr do 17. 09. 2021.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Toto metodické usmernenie je určené študentom, Referátu pre vzdelávanie FPEDAS,
študijným poradcom a vyučujúcim FPEDAS.
Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., v. r.
dekan FPEDAS

V Žiline 22. apríla 2021
Spracovala: prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
prodekanka pre vzdelávanie

