Spôsob hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky
Informácia pre uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
na Fakulte architektúry STU v akademickom roku 2017 / 2018

1. Hodnotenie prác uchádzačov prebieha anonymnou formou bodového hodnotenia jednotlivých úloh.
Každú úlohu hodnotí iná, minimálne trojčlenná komisia. Výsledok prijímacej skúšky uchádzača je určený
súčtom získaných bodov za jednotlivé úlohy pri rovnocennosti významu jednotlivých úloh, vrátane testu
všeobecných študijných predpokladov. Počet prijatých uchádzačov vychádza z plánovaného počtu po
zohľadnení kvalitatívneho kritéria prijímacej skúšky. Prijatí sú uchádzači, ktorí prejavili najvyššiu mieru
schopností na štúdium a získali vyšší počet bodov (po splnení základnej podmienky).
2. Uchádzačovi po podaní elektronickej prihlášky pridelí Akademický informačný systém (ďalej len AIS)
registračné číslo prihlášky. Od tohto okamihu je uchádzač prvotne evidovaný v procese prijímacej skúšky
pod týmto číslom a výlučne len pre evidenčné účely. Toto číslo je doručené uchádzačom spolu
s pozvánkou na prijímaciu skúšku. Kvôli zachovaniu anonymity pri hodnotení úloh a spracovaní
výsledkov sa na fakultou opečiatkované výkresy neuvádza žiaden priamy identifikačný údaj t.j. meno,
priezvisko, dátum narodenia a pod. a ani vyššie spomínané registračné číslo prihlášky. Fakulta uplatňuje
v prijímacom konaní pri hodnotení úloh dvojstupňový systém zachovania anonymity uchádzača, t. j. že
na základe registračného čísla prihlášky je AIS - om náhodne generovaný 5 miestny číselný kód (prvý
anonymný identifikátor) na základe ktorého je následne vygenerovaný 21 miestny alfanumerický QR kód
(druhý anonymný identifikátor), ktorý sa formou samolepiaceho štítku po skončení každej úlohy nalepí
priamo na výkres pred zrakom uchádzača.
3. Hodnotiace komisie pre jednotlivé úlohy, menované dekankou fakulty, potom posudzujú práce
uchádzačov označené iba s nálepkou alfanumerického QR kódu.
4. Hodnotenie jednotlivých úloh prebieha až po ukončení talentových skúšok, teda po odovzdaní všetkých
prác uchádzačov, s výnimkou úlohy č. 2 Modelovanie jednoduchého priemyselne vyrábaného predmetu
(v študijnom programe dizajn výrobkov), ktorá sa z technických dôvodov vyhodnocuje vždy v
nasledujúci deň po ukončení úlohy. Výsledky jednotlivých úloh sa zapisujú priamo na odovzdaný výkres
príslušnej úlohy označený QR kódom a následne sa elektronický načítavajú do zoznamov uchádzačov
s anonymnými identifikátormi. Po ich zadaní pri počítačovom spracovaní systém AIS pridelí patričnému
uchádzačovi dosiahnuté bodové hodnoty k registračnému číslu uchádzača.
5. Po ukončení hodnotenia pre jednotlivé študijné programy AIS vygeneruje výsledný zoznam v poradí
podľa dosiahnutého súhrnného počtu bodov. Tento zoznam je predložený na rokovanie prijímacej
komisie. Na základe odporučenia prijímacej komisie dekanka fakulty určí v súlade s plánovaným počtom
prijatých uchádzačov minimálny počet bodov pre vyhovenie v prijímacej skúške. Výsledky prijímacej
skúšky pre jednotlivé študijné programy fakulta sprístupní uchádzačom prostredníctvom svojho
webového sídla.
6. Uchádzač zistí počet bodov, ktorý dosiahol na prijímacej skúške aj po zadaní svojho rodného čísla na
adrese: http://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl?lang=sk
7. Deň rokovania prijímacej komisie je zároveň v zmysle § 58 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách termínom overenia splnenia ďalších podmienok prijatia na štúdium. Fakulta do 30 dní od tohto
dátumu zašle poštou doporučene do vlastných rúk všetkým uchádzačom informáciu o výsledku prijímacej
skúšky. V prípade uchádzačov, ktorí vykonali prijímaciu skúšku a majú splnenú aj základnú podmienku
(úspešne vykonanú maturitnú skúšku) bude im doručený celkový výsledok prijímacieho konania.
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