
BODOVÁNÍ / VÝSLEDKY

Plný počet bodů za otázku je započítán pouze v případě všech správných odpovědí
V případě jakékoli chybné odpovědi není daná otázka bodově hodnocena
Při hodnocení je udělován počet bodů, který odpovídá poměru odpovědí zvolených studentem k celkovému
počtu správných odpovědí (např. otázka za 5 bodů s 3 správnými odpověďmi a student zaškrtne pouze 2,
obdrží 3,33 bodu).

Výsledek student vidí okamžitě po skončení testu (pokud není v testu otevřená otázka).

Zkouška je hodnocena v rozsahu 0 - 100 bodů
- 0 - 50 = 4 (nevyhověl)
- 51 - 70 = 3 (dobře)
- 71 - 90 = 2 (velmi dobře)
- 91 - 100 = 1 (výborně)

SICK DAYS

Počet sick days závisí na cenové úrovni.
V případě neúčasti studenta na ZK a nezaslání žádosti o sick day do stanoveného termínu student obdrží
klasifikaci "nevyhověl - 4".

Pokud se student nedostaví na zkouškový termín, může požádat o sick day a to do 7 dnů od konání
zkouškového termínu (Studijní formuláře/Žádost/dotaz).
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ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

Klasik / Standard / Stipendium - září – červen
Premium / Exclusive - září - srpen

Zkouškové období se řídí cenovou úrovní školného  

ELEKTRONICKÁ FORMA TESTU
Zkoušky probíhají elektronicky - testy formou multiple choice (5 možností - vždy možno i více správných
odpovědí), případně může být v testu otevřená otázka.
Pomůcky v případě potřeby student obdrží na místě (není možné používa své): kalkulačka, papír, tužka,
Standardizované vzorce, Zákoníky.

PŘIHLÁŠENÍ / ODHLÁŠENÍ

Přihlášení je možné do 23:59 hod. předchozího dne
Odhlášení 2 dny před EZK (PRE/EXC) / 4 dny před EZK (KLA/STA/STP) 
Odhlášení max. 10x za trimestr (KLA/STA/STP)

Přihlášení i odhlášení prostřednictvím SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZK 



DŮLEŽITÉ ODKAZY

REVIZE ZKOUŠKOVÉHO TESTU

Vždy je nutné revizi odborně zdůvodnit a uvést prokazatelné připomínky (proč by měla otázky být
hodnocena více body). 
Revize je zasílána prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost dotaz a to do 30 dnů od zadání hodnocení do
SIS VŠEM.

Pokud student nesouhlasí  s hodnocením konkrétních otázek, může požádat o revizi zkouškového
testu. 

NA CO SI DÁT POZOR:
Nechodit pozdě (ideálně 30 minutový předstih) - po zahájení zkouškového termínu není možné studenta
vpustit do zkouškové místnosti 
Vše si dát do skříňky – svrchní oděvy, osobní věci, studijní materiály
Během zkoušky může mít student na stole jen osobní doklady a pomůcky, které obdrží od administrátora
zkouškového termínu (nikoliv své)
Není dovoleno do zkouškové místnosti vnášet jídlo a nápoje
Vypnutí testu před koncem - test je ukončován až po odpovědi na všechny otázky, kliknutí na "Uložit
odpovědi a ukončit test" tedy až po poslední odpovědi.
Změna hesla v den konání zkoušky – přihlášení na zkoušku pak není možné
Opakované přihlášení na již absolvovanou zkoušku – vždy je platný poslední zkouškový pokus, pokud se
toto stane, je důležité test nespustit

ALTERNATIVNÍ FORMA ZKOUŠEK

Seznam akademických pracovníků dle studijních předmětů / alternativní výstupy

V průběhu Mimořádných opatření mají studenti možnost skládat zkoušky alternativní formou (ústní
přezkoušení, písemný výstup, případová studie, projekt.

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU
Pro přípravu na zkoušku mají studenti k dispozici Učební texty VŠEM (tištěná i elektronická podoba),
aplikace Videolearning a audiolearning VŠEM, Studijní oporu, Prezentace k danému studijnímu předmětu a
své poznámky z výuky.

NAHLÉDNUTÍ DO TESTU
Student má své absolvované testy k dispozici k náhledu v SIS VŠEM/Soubory
uchazeče/studenta/Zkouškové testy (chráněno programem Locklizard).
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ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮZKOUŠKY VŠEM KALENDÁŘ VÝUKY A ZKOUŠEK

https://www.vsem.cz/e-vyhledavac-vsem.html?search=1&type_id%5B%5D=297
https://www.vsem.cz/zkousky-zk.html
https://sis.vsem.cz/sis/vysoka-skola/infosystem-sis/kalendar-vyuka-zk/

