
Наказ ректора № 4/2020  

щодо ходу та завершення літнього семестру  

2019/2020 в УПЙШ в Кошицях 

 

24 березня 2020 року був ректором Університету Павла Йозефа Шафарика в Кошицях 

підписаний наказ №4 «Щодо ходу та завершення літнього семестру 2019/2020 в УПЙШ в 

Кошицях», який був прийнятий на підставі засідання Ректорської колегії від 24.03.2020 

року з метою призупинення навчання в літньому семестрі 2019/2020 в УПЙШ та в той же 

час для забезпечення необхідної якості освіти в надзвичайній ситуації, спричиненої вірусом 

COVID-19 в літньому семестрі 2019/2020. 

Пропонуємо ознайомитися з основними положеннями організації навчання протягом 

поточного літнього семестру 2019/2020: 

1. Навчання в літньому семестрі 2019/2020 завершується дистанційно не пізніше 15 

травня 2020 року. Декани оновлюють та публікують графіки роботи факультетів, які 

містять вказівки щодо закінчення екзаменаційного періоду, подання підсумкових 

дипломних робіт та інших запланованих заходів. 

2. Викладачі змінюють всі навчальні програми (включаючи форму та умови 

оцінювання) так, щоб денна форма навчання була максимально замінена 

дистанційною. Змінені навчальні програми будуть обов'язково опубліковані за 

підтримки AiS2 не пізніше 31 березня 2020 року.  

3. Бакалаврські та магістерські роботи подаються в електронному вигляді до AiS2 та 

CRZP відповідно до оновленого розкладу відповідного факультету.  

4. Форма захисту підсумкової дипломної роботи та державного іспиту визначиться 

вчасно. 

5. Університетською бібліотекою забезпечується повна співпраця у дистанційному 

навчанні, інформація щодо наявності баз даних та доступних ресурсів розміщено 

безпосередньо на веб-сайті бібліотеки.  

6. Факультети та Інститут фізичного виховання і спорту забезпечать, щоб у разі 

потреби студент міг предмети літнього семестру 2019/2020, які він не зміг успішно 

закінчити через епідемію, без будь-яких обмежень записати у навчальному році 

2020/2021 з індивідуальним врахуванням потреби вибору тих самих предметів, 

переоцінки необхідності дотримання передумов, переоцінки вимог щодо 

мінімальної кількості кредитів для переходу на наступний рівень навчання і т.д.  

7. Студенти УПЙШ, які вирішили повернутися з-за кордону, де перебували за 

міжнародною студентською програмою, можуть накопичувати кредити, закінчуючи 

навчання у дистанційній формі у співпраці із закордонним університетом, де вони 

перебували. Або вони також можуть брати участь у дистанційній формі вивчення 

предметів із подібним змістом в УПЙШ, але лише за взаємною домовленістю з 

факультетом та викладачем предмета. 

 

З повним текстом наказу можна ознайомитись на: 

https://www.upjs.sk/public/media/22750/Prikaz-rektora-4-2020-LS-2019-2020.pdf 
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