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V súlade s príkazom č. 4/2020 rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. k organizácii
štúdia na fakultách UPJŠ v Košiciach zo dňa 25.3.2020 vydávam nasledujúce opatrenie, ktorým sa
mení harmonogram letného semestra akademického roka 2019/2020 podľa nižšie uvedeného.
Čl. 1
Záverečné práce
1. Termín na odovzdanie elektronických verzií záverečných prác prostredníctvom akademického
informačného systému pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia je 30. apríl
2020.
2. Termín na odovzdanie vytlačeného a zviazaného vyhotovenia záverečnej práce pre študentov
bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia je deň konania obhajoby záverečnej práce. Pri
odovzdaní vytlačeného a zviazaného vyhotovenia záverečnej práce študenti odovzdajú dve
podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy a analytický list.
3. Ak z dôvodov spojených s obmedzeniami nariadenými vládou v súvislosti s ochorením COVID-19
existujú prekážky pre včasné spracovanie bakalárskej alebo diplomovej práce, študent môže po
dohode so svojím vedúcim práce zmeniť tému svojej záverečnej práce bez žiadosti (tlačiva), aby
ju mohol spracovať s použitím už dostupných dát a materiálov. Vedúci práce v akademickom
informačnom systéme zmení názov témy a ciele práce, a to v slovenskom aj anglickom jazyku.
4. Termín odovzdania diplomovej práce pre študentov doktorského štúdia ostáva bez zmeny.
Čl. 2
Štátne skúšky
1.

Študenti bakalárskeho, magisterského a doktorského stupňa štúdia sa v tomto akademickom
roku prihlasujú na štátnu skúšku výlučne elektronicky prostredníctvom svojej študijnej
referentky, najneskôr jeden týždeň pred termínom konania štátnej skúšky.

2.

Študenti majú možnosť odhlásiť sa zo štátnej skúšky prostredníctvom svojej študijnej referentky.

3.

Praktickú časť štátnej skúšky študent vykoná podľa pokynov garanta predmetu a obháji v deň
konania teoretickej časti štátnej skúšky.

4.

Termíny konania štátnych skúšok stanovujem takto:
a/ bakalárske a magisterské štúdium
teoretická časť
15.6.2020 - 19.6.2020
b/ všeobecné lekárstvo
18.5.2020 - 22.5.2020
8.6.2020 - 12.6.2020
22.6.2020 - 26.6.2020

bez zmeny
náhrada za zrušený termín predmetov štátnej skúšky
z Internej medicíny a Chirurgie
náhradný a opravný termín

c/ zubné lekárstvo
18.5.2020 - 22.5.2020
8.6.2020 - 12.6.2020
22.6.2020 - 26.6.2020

bez zmeny
náhrada za zrušený termín štátnej skúšky z predmetu
Ortopedické zubné lekárstvo
náhradný a opravný termín.

5. Termín konania štátnej skúšky v mesiaci august 2020 ostáva bez zmeny, t. j. od 17.8.2020 do
21.8.2020 pre bakalárske, magisterské a doktorské štúdium.
6. Ak z dôvodov spojených s obmedzeniami nariadenými vládou v súvislosti s ochorením COVID-19
budú existovať prekážky pre konanie štátnych skúšok na fakulte, študentom bude elektronicky
oznámené akou formou bude štátna skúška prebiehať.
7. Termín promócie absolventov akademického roka 2019/2020 sa v súvislosti s ochorením COVID19 ruší. Ak pominú dôvody spojené s obmedzeniami nariadenými vládou termín promócie bude
zverejnený na webovom sídle fakulty.

Čl. 3
Prijímacie konanie
1. Pre uchádzačov bakalárskeho študijného programu fyzioterapia sa talentová skúška ruší.
Uchádzači budú pozvaní iba na písomnú časť prijímacej skúšky.
2. Uchádzači na magisterské štúdium v študijných programov fyzioterapia a verejné zdravotníctvo
budú v tomto akademickom roku prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.
3. Termín písomnej skúšky pre bakalárske a doktorské študijné programy stanovujem na 29.6.2020
až 3.7.2020. Náhradný termín pre konanie prijímacej skúšky stanovujem na 7.7.2020.
4. Termín prijímacej skúšky pre uchádzačov s výučbou v anglickom jazyku stanovujem na 8.7.2020.
5. Ak z dôvodov spojených s obmedzeniami nariadenými vládou v súvislosti s ochorením COVID-19
budú existovať prekážky pre konanie prijímacej skúšky na fakulte, uchádzačovi bude elektronicky
oznámené akou formou bude prijímacia skúška prebiehať.

Čl. 4
Konanie skúšok
1. Všetky skúšky budú prebiehať dištančne podľa pokynov vyučujúceho.
2. Ak pominú dôvody spojené s obmedzeniami nariadenými vládou v súvislosti s ochorením COVID19 skúšky budú prebiehať prezenčnou formou. Študenti budú informovaní zverejnením oznamu
na webovom sídle fakulty.
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom fakulty,
hlasovaním per rollam a podpisom dekana fakulty.

V Košiciach 26. marca 2020

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
dekan fakulty

