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Vypisování termínů kontroly znalostí
článek 1
Tento příkaz upravuje v souladu s čl. 18 a 19 Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK
v Praze postup při vypisování termínů kontroly znalostí, tj. testů, souborného či semestrálního
zkoušení, zápočtových testů, zkoušek, částí státních závěrečných zkoušek a částí státních
rigorózních zkoušek (netýká se státních doktorských zkoušek).
článek 2
1) Z důvodů informovanosti studentů i učitelů a s cílem předejít časovým kolizím musí být
všechny termíny kontroly znalostí studentů vypsány ve Studijním informačním systému (SIS)
v aplikaci „Termíny zkoušek – přihlašování“.
2) Termíny se vypisují na adrese https://is.cuni.cz/studium/term_st/index.php?KEY=Az1
v aplikaci „Termíny zkoušek – přihlašování“ a to včetně určení předmětu, ročníku a případně
kruhů, kterých se zkoušení týká.
Podrobný postup pro vypisování termínů naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/cs/itsluzby/sis/navody/ a je též přílohou tohoto příkazu.
3) Průběžné testy a zkoušení, na něž se studenti předem nezapisují se vypisují jako termíny
pro 0 studentů.
4) Před vypsáním termínu průběžného zkoušení je učitel povinen zkontrolovat na adrese
http://docent.lf3.cuni.cz/terminy-zkousek hrozící kolize termínů a nepřipustit kumulaci
zkoušení v termínech.
5) Pro danou skupinu studentů lze vypsat maximálně dva termíny na jeden den.
6) Po zadání termínů do aplikace „Termíny zkoušek – přihlašování“ se informace o termínu
automaticky zobrazí na adrese http://docent.lf3.cuni.cz/terminy-zkousek.

článek 3
Zapisování studentů na termíny zkoušek
1) Na termíny kontrol znalostí se mohou přihlašovat a odhlašovat pouze samotní studenti
prostřednictvím SIS.
2) Nedostaví-li se student k termínu zkoušky, na který je přihlášen, bez řádné omluvy, není

klasifikován.
3)V případě, že již uplynul termín pro odhlášení (zpravidla 24 hodin před daným termínem),
omlouvá se student na příslušném pracovišti. Pracoviště poté ve spolupráci se studijním
oddělením zajistí odhlášení z termínu.
článek 4
Ustanovení závěrečná
1) Tento příkaz neruší žádný existující vnitřní předpis.
2) Tento příkaz je účinný od 14. 3. 2011.
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