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S  lovník   pojmov  

Univerzita – vysoká škola poskytujúca študijné programy všetkých troch stupňov

Fakulta – základný organizačný útvar univerzity na riadenie výchovno-vzdelávacej 

činnosti

Katedra – základné pracovisko fakulty pre výchovno-vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, 

alebo umeleckú činnosť v rámci stanovených študijných predmetov alebo študijných a 

vedných odborov

Predmet – označenie odboru výuky, ktorému je vo výuke venovaný samostatný cyklus 

výukových lekcií

Miestnosť – priestor univerzity / fakulty vyhradený na výuku

Rozvrhový lístok – kombinácia predmetu, miestnosti, času, typu hodiny, študentov a 

vyučujúceho

Rozvrh – pozostáva z rozvrhových lístkov

Typ hodiny – hovorí o tom o aký typ hodiny sa jedná

• Prednáška – forma teoretickej výučby kde sa študenti nezapájajú aktívne

• Cvičenie – forma teoretickej výučby, do ktorej sa študenti zapájajú aktívne

• Seminár – forma praktickej výučby

Hodnotenie študenta – hodnotenie študenta za svoju aktivitu na predmete a splnenie 

podmienok predmetu

Známka – symbol hodnotenia študenta  od najlepšieho po najhoršie: A, B, C, D, E, Fx

Semester – študijný polrok

Harmonogram semestra – plán, alebo zoznam, ktorý hovorí o časovom členení semestra

• začiatok a ukončenie obdobia prípravy rozvrhu

• začiatok a ukončenie zápisu študentov na predmet

• začiatok a koniec výuky

• začiatok a koniec skúškového obdobia

Osoba – nesie informácie o osobe

• Administrátor – osoba, ktorá spravuje (pridáva a modifikuje) iné osoby, spravuje 

semester a harmonogram semestra

• Pracovník študijného oddelenia – osoba, ktorá spravuje študentov, spravuje 

vzťahy študent – predmet a študent – rozvrhový lístok v akomkoľvek čase

• Tajomník katedry – osoba, ktorá spravuje predmety, učiteľov a vzťahy učiteľ – 

vyučované predmety a učiteľ – rozvrhové lístky



• Učiteľ – osoba, ktorá spravuje vzťah učiteľ – vyučované predmety (iba pre seba a 

iba v čase na tom určenom), spravuje hodnotenia svojich študentov

• Študent – osoba, ktorá má možnosť zapisovať si predmety (iba v čase na tom 

určenom), spravuje vzťah študent – rozvrhový lístok, môže iba prezerať svoje 

hodnotenie

• Skupina – zoskupuje študentov na niektorom s predmetov, alebo ich zoskupuje v 

rámci ročníka



Doménový diagram
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