Technologie dopravy – ZS 2012/13
podmínky k získání zápočtu a složení zkoušky
Zápočet:
1) aktivní účast na cvičení – každý student musí získat alespoň 5 bodů z 1. až 6. cvičení.
Body získávají studenti za účast a aktivitu na cvičeních (každý student získává
automaticky bod za účast, další bod(y) je možno získat aktivitou, resp. správnými
odpověďmi na otázky cvičícího, resp. správně vyřešeným příkladem). Všichni studenti
chodí na cvičení podle příslušnosti ke skupinám podle platného rozvrhu. „Rozvrhový
turismus“ není tolerován. Odpadne-li cvičení z důvodu kolize rozvrhu (státní svátek,
děkanské volno, rektorské volno), posuzuje se u studentů dotčených skupin účast tak,
jakoby se všichni příslušného cvičení zúčastnili. Přesto mají studenti dotčených skupin
možnost absolvovat cvičení s jinou skupinou.
V případě absence z důvodu nemoci lze navštívit příslušné cvičení s jinou skupinou.
V případě dlouhodobé nemoci, kdy nebudete schopni dodržet počet účastí na cvičeních,
kontaktujte neprodleně po uschopnění garanta předmětu (janos@fd.cvut.cz) a dohodněte
si individuální postup. Zpětné omlouvání absencí nebude tolerováno.
Každý student si u cvičících ohlídá zaznamenání účasti na cvičení – na zpětné reklamace
nebude brán zřetel. Při překročení počtu absencí na cvičeních (tj. nedostatku bodů) není
možno zápočet získat.

2) zápočtový test – bodový výsledek zápočtového testu tvoří jednu ze známek u zkoušky.
V případě neúspěchu v zápočtovém testu lze absolvovat jeden opravný termín
zápočtového testu.
Zkouška:
Zkouška je ústní (případnou písemnou formou řeší student tzv. „modelové situace“), každý
student si pomocí generátoru náhodných čísel vylosuje otázky. Každá otázka je
hodnocena. Bodový výsledek zápočtového testu tvoří jednu ze známek. Výsledná známka
zkoušky je aritmetickým průměrem (matematicky zaokrouhleným) všech známek.
Absolvovat zkoušku není možné, pokud student není schopen vůbec zodpovědět 2 a více
otázek.
V případě zápočtu i zkoušky postačují vědomosti v rozsahu přednášek a cvičení.

Pozn.: studenti kombinované formy studia mohou po dohodě navštěvovat cvičení se
studenty prezenční formy
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