Metodické usmernenie PdF UK k organizácii štúdia a k ukončeniu AR 2019/2020 z dôvodu
mimoriadnej situácie v súvislosti s globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19

V súlade s ustanovením čl. 17 ods. 6 vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK, s
prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19
a po prerokovaní v Kolégiu rektora UK vydávam nasledovné Usmernenia PdF UK.
Výučba
Výučba v letnom semestri, vrátane hodnotenia, prebehne dištančnou metódou. Termíny
plnenia povinností sú uvedené v upravenom harmonograme platnom od 31.3.2020. Predmety
výslovne praktického charakteru, ktoré sa nemôžu realizovať dištančnou formou, budú
presunuté do AR 20/21.
V AR 2019/2020 bude zrušená kontrolná etapa štúdia (postup do ďalšieho semestra nebude
limitovaný počtom kreditov).
V prípade ak z dôvodu opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu študenti prekročia
štandardnú dĺžku štúdia, rektor UK školné odpustí.
Praxe
Vzhľadom na súčasnú situáciu v letnom semestri AR 2019/20 sa bude realizovať iba
Pedagogická prax 3 (A, B) (Mgr., 2. ročník) v pôvodnom termíne, všetky ostatné praxe budú
presunuté na nasledujúci akademický rok bez výnimky.
Študenti (denní aj externí), ktorí v súčasnosti majú absolvovanú pedagogickú prax 3 (alebo
aspoň časť), budú mať prax považovanú za zrealizovanú celú, pokiaľ absolvovali aspoň
polovicu z počtu hodín, ktoré absolvovať mali. Tí, ktorým do tohto počtu budú nejaké hodiny
chýbať alebo neabsolvovali doposiaľ ani jednu hodinu praxe, dostanú náhradné úlohy v
spolupráci s metodikmi katedier a cvičnými učiteľmi (vypracovať prípravu na vyučovanie na
tému, ktorú zadá cvičný učiteľ a ten vypracovanie aj posúdi, urobiť rozbor nahrávky vyučovacej
hodiny a pod.). Vyhodnotenie praxí, zrealizovanie zadaných úloh a udelenie hodnotení nie
je limitované pôvodným dátumom ukončenia praxí (3. 4. 2020), ale môže sa flexibilne posúvať
až do ukončenia skúškového obdobia študentov zapísaných na prax.
Praxe, ktoré budú presunuté na budúci akademický rok, študijné oddelenie vymaže zo
zápisných listov študentov v priebehu nasledovných cca dvoch týždňov, nie sú na to
potrebné žiadosti študentov ani katedier. Ak niektorí študenti majú v súčasnosti nejaké
hodiny z týchto praxí už zrealizované alebo sa podieľajú v súčasnosti na odborných aktivitách,
tieto im v tomto semestri hodnotené a zapísané ako prax nebudú, katedra ich bude evidovať
a započíta zrealizované hodiny študentom do presunutej praxe na budúci rok.
O zmene a realizácii praxí informovali katedry príslušných študentov najneskôr v priebehu
utorka 31. 3. 2020

Záverečné práce
Bakalársky stupeň
Termín odovzdania záverečných prác sa posúva do 30. 4. 2020. Záverečné práce sa budú
odovzdávať v elektronickej forme.
O odovzdaní záverečnej práce v tlačenej a zviazanej forme budeme informovať neskôr,
podobne ako o spôsobe odovzdania licenčných zmlúv. (vedenia UK pripravuje usmernenie).
Ak existujú prekážky na včasné spracovanie bakalárskej práce, študent môže po dohode so
svojím školiteľom zmeniť zadanie alebo upraviť názov svojej záverečnej práce bez žiadosti
(tlačiva), a to tak, aby ju mohol spracovať s použitím už dostupných dát a materiálov. Školiteľ
v akademickom informačnom systéme zmení zadanie práce v príslušných častiach a vedúci
katedry ho následne schváli.
Magisterský stupeň
Termín odovzdania záverečných prác je posunutý na 29. 5. 2020. Študent v tomto termíne
odovzdá záverečnú prácu len v elektronickej forme.
Ak existujú prekážky na včasné spracovanie diplomovej práce, študent môže po dohode so
svojím školiteľom zmeniť zadanie alebo upraviť názov svojej záverečnej práce bez žiadosti
(tlačiva), a to tak, aby ju mohol spracovať s použitím už dostupných dát a materiálov. Školiteľ
v akademickom informačnom systéme zmení zadanie práce v príslušných častiach a vedúci
katedry ho následne schváli.
Štátne skúšky
Bakalársky stupeň
Štátna skúška sa uskutoční dištančnou metódou pomocou informačných technológií.
Podrobné informácie o konkrétnej realizácii budú poskytnuté študentom postupne, najneskôr
po zaevidovaní prihlášok na štátnu skúšku. Spôsob prihlasovania bude výlučne elektronický
podľa pokynov študijného oddelenia. Štátnu skúšku môže študent vykonať po splnení
podmienok požadovaného počtu kreditov a skladby predmetov študijnej časti v súlade
so študijným plánom príslušného študijného programu. Informáciu o predmetoch štátnej
skúšky v jednotlivých študijných programoch poskytnú študentom študijní poradcovia.
Študenti majú možnosť odhlásiť sa zo štátnej skúšky prostredníctvom svojej študijnej
referentky.
Magisterský stupeň
Štátna skúška sa uskutoční dištančnou metódou pomocou informačných technológií.
Podrobné informácia o konkrétnej realizácii budú poskytnuté študentom postupne, najneskôr
po zaevidovaní prihlášok na štátnu skúšku. Spôsob prihlasovania bude výlučne elektronicky
podľa pokynov študijného oddelenia. Štátnu skúšku môže študent vykonať po splnení
podmienok požadovaného počtu kreditov a skladby predmetov študijnej časti v súlade
so študijným plánom príslušného študijného programu. Informáciu o predmetoch štátnej
skúšky v jednotlivých študijných programoch poskytnú študentom študijní poradcovia.
Študenti majú možnosť odhlásiť sa zo štátnej skúšky prostredníctvom svojej študijnej
referentky.
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Zmení sa spôsob odovzdávania dizertačnej práce aj písomnej práce k dizertačnej skúške, ktoré
sa odovzdávajú elektronicky, dizertačnú práca sa odovzdá prostredníctvom AIS2 a písomná
práca k dizertačnej skúške na OVDŠ.
Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční dištančne prostredníctvom
informačných technológií.

