Usmernenie Vedenia fakulty ku štúdiu v akademickom roku 2020/2021
1.

Štúdium v akademickom roku 2020/2021 je plánované v prezenčnej forme.

2.

Študenti budú navštevovať výučbu a absolvovať skúšky osobne s dodržiavaním platných
protiepidemiologických opatrení.

3.

Prípadná nevyhnutná karanténa po príchode na Slovensko a testovanie na COVID-19 by
takto bola postačujúca pre všetkých študentov iba raz, a to pred začiatkom akademického
roka. UPJŠ LF bude nápomocná v prípade potreby zaistenia karanténneho pobytu
v Košiciach. Zoznam krajín, pre ktoré neplatia žiadne obmedzenia pokiaľ ide o karanténu
a/alebo testovanie na COVID-19, je uvedený na webstránkach Ministerstva zahraničných
vecí SR a bude pravidelne aktualizovaný v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.

4.

Cestovanie do zahraničia v priebehu AR 2020/2021 odporúčame obmedziť na minimum
a len na nevyhnutné prípady. V takýchto prípadoch sú študenti povinní dodržiavať
aktuálne platné nariadenia vlády Slovenskej republiky a rektora UPJŠ.

5.

Študenti 6. ročníka absolvujú obhajoby diplomových prác, stáže pred štátnymi skúškami
a samotné štátne skúšky prezenčným spôsobom. Stáže pred štátnymi skúškami bude
naďalej možné absolvovať aj v zahraničí podľa doteraz platných pravidiel.

6.

Vzhľadom na celosvetovú epidemiologickú situáciu bude možné konanie obhajob
diplomových prác alebo štátnych skúšok vo výnimočných prípadoch aj dištančnou
formou. Za takéto prípady sa považuje aj absolvovanie stáže pred štátnymi skúškami
v zahraničí s nutnosťou karantény pri návrate na Slovensko. Týka sa to hlavne krajín, ktoré
nie sú uvedené na zozname bezpečných krajín v súvislosti s pandémiou COVID-19.

7.

O povolenie vykonať štátnu skúšku alebo obhajobu diplomovej práce dištančnou formou
musí študent písomne požiadať s náležitým odôvodnením žiadosti a uvedením krajiny
pobytu. V prípade krajín, ktoré sú uvedené na zozname bezpečných krajín v súvislosti
s pandémiou COVID-19, je potrebné uviesť konkrétne relevantné dôvody.

8.

UPJŠ LF si vyhradzuje právo na vykonanie nevyhnutných zmien (uplatnenie alternatívnych,
prípadne aj dištančných foriem štúdia) podľa vývoja epidemiologickej situácie v súlade
s platnými vládnymi predpismi SR.

V Košiciach 27.7.2020

