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Predpoklady
základným predpokladom úspešného absolvovania predmetu je Vaša motivácia, ktorá je všeobecným
predpokladom univerzitného štúdia. Predmet je postavený na poznatkoch Základov ekonomickej teórie (ZET)
a ďalších absolvovaných predmetoch na FRI.
Cieľ predmetu: po absolvovaní predmetu Mikroekonómia získajú študenti schopnosti dôležité pre analýzu
a tvorbu modelov trhových procesov, ktoré vytvárajú ekonomickí aktéri (EA) v reálnom hospodárskom
systéme.
Súčasťou kontaktnej výučby sú konzultácie: priame konzultácie v stredu 10.00-12.00- B202 prípadne v inom
dohodnutom čase, alebo nepriamo e-mailom.
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU:
Predmet je ukončený písomnou príp. ústnou skúškou a do výslednej známky sa započítava aktívna práca na
cvičeniach (aktivita, prezentácie, písomné práce) počas semestra a výsledky písomnej resp. ústnej skúšky.
Hodnotenie cvičení:
Na cvičeniach je možné získať
- 1. semestrálna písomka....max. 25 bodov a 2. semestrálna písomka....max. 25 bodov.
- Povinná účasť - ospravedlnenie neúčasti na semestrálnej písomke pdľ. ŠP.
- aktivita.. 1-2 body (max. 10 ) - body za aktivitu je možné získať len do dátumu písania 2. písomky!
- OP/NP, Body z OP nahrádzajú body z tej SP (len jednej), z ktorej má študent menej bodov.
- Dátum náhradnej resp. opravnej písomky podľa pokynov počas semestra.
Minimálny počet bodov zo semestra potrebných k účasti na skúške je 30 bodov, ktoré sú zároveň aj vstupnými
bodmi ku skúške. Pri počte bodov 29 a menej ste nevyhoveli požiadavkám uznania predmetu (hodnotenie Fx).
ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:
Skúška pre ŠP Manažment sa skladá :
a) písomná časť +
b) body získané počas semestra (min. 33 bodov) +
c) ústna časť (len dobrovoľná, oznámkované budú správne zodpovedané 2 otázky).
Podmienka zvládnutia písomnej časti skúšky: písomka napísaná na min. 15 z 25 bodov .
Hodnotenie predmetu na skúške- podľa súhrnného počtu získaných bodov zo semestra a zo skúšky:
A: 93-100 % bodov
B: 85-92 %
C: 77-84 %
D: 69-76 %
E: 61-68 %
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