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Vyhláška děkana č. 1/2017
o průběhu zkoušek
Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tato vyhláška upřesňuje způsob ukončení předmětu zkouškou ve smyslu
ustanovení Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně (dále
jen SZŘ).
2. Zkouška probíhá písemnou, ústní či kombinovanou formou. Způsob realizace
zkoušky musí být v souladu se sylabem předmětu.
3. Výsledek zkoušky je příslušný vyučující povinen zaznamenat do zkušební
zprávy v UIS nejpozději do následujících 5 pracovních dnů. Hodnocení musí
být zaznamenáno nejpozději do posledního dne zkouškového období.
Článek 2
Organizace zkoušek

1. Za organizaci zkoušky je zodpovědný garant předmětu nebo jím pověřený
zkoušející.
2. Zkoušky z jednotlivých předmětů probíhají dle SZŘ ve zkouškovém období,
nejdříve však jeden týden před skončením výuky.
3. V případě blokové výuky u studijních programů vyučovaných v jazyce
anglickém je vypisován řádný termín v posledním týdnu příslušného bloku.
Opravné termíny jsou vypisovány v pondělí dopoledne.
4. Ústní formě zkoušky musí být vedle zkoušejícího přítomen i přísedící. Ústní
zkouška probíhá za přítomnosti minimálně 2 studentů.
5. Kombinovaná forma zkoušky umožňuje ukončení předmětu, které se skládá
z písemné a ústní části. Pro každou část se použijí příslušná ustanovení

tohoto článku. Jeden termín kombinované zkoušky může probíhat nanejvýš ve
dvou dnech.
Článek 3
Povinnosti studentů u zkoušek
1. Studenti jsou povinni při příchodu do zkušební místnosti a kdykoliv během
zkoušky na požádání předložit zkoušejícímu či pověřenému pracovníkovi
doklad opatřený jménem a fotografií, prokazující jejich totožnost (např. průkaz
ISIC, občanský průkaz či cestovní pas).
2. Není-li student schopen prokázat svou totožnost, je povinen zkušební
místnost opustit a zkušební termín mu propadá.
3. Za nepovolené́ pomůcky jsou považovány zejména veškeré́ komunikační́ a
jiné elektronické́ přístroje (mobilní́ telefony, notebooky, tablety, ...), studijní́
materiály či jiné zdroje informací, soubory dat apod., nejsou-li výslovně̌
zkoušejícím požadovány nebo povoleny.
4. V celém průběhu zkoušky pracuje student samostatně, nesmí opisovat a
jakkoliv komunikovat s dalšími osobami, vyjma zkoušejícího či jím pověřené
osoby.
5. V případě porušení uvedených pravidel, či prokázaného podvodného jednání,
je student hodnocen známkou nevyhověl (F). Toto jednání je současně
důvodem k zahájení disciplinárního řízení.
6. Tato opatření se vztahují i na studenty jiných organizačních součástí
univerzity, pokud konají zkoušku z předmětů zajišťovaných Fakultou
regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.
Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem zveřejnění na úřední desce fakulty a její
platnost není časově omezena. Všechna ustanovení Studijního a zkušebního
řádu Mendelovy univerzity v Brně zůstávají v platnosti.
2. Tímto se ruší Vyhláška děkana č. 8/2016 o průběhu zkoušek.
V Brně dne 28. 3. 2017
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