Príhovor dekanky študentom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Milé študentky,
milí študenti,
okolnosti uplynulých dní nás všetkých vystavili novej a náročnej situácii. Každodenný rytmus
všedných dní sa výrazne obmedzil. Prirodzene to so sebou prináša pocity neistoty, strach
o zdravie seba a svojich blízkych, ale i obavy zo zmien spojených s nutnými opatreniami, ktoré
sú v našej krajine aktuálne prijímané. Ocitli sme sa v mimoriadnych podmienkach, ktoré si
žiadajú osobitý prístup.
Chcem vás všetkých ubezpečiť, že situáciu nepretržite monitorujeme a robíme všetko preto,
aby sme dokázali zabezpečiť úspešné ukončenie predmetov v tomto semestri. Chcem vás
touto cestou vyzvať na zachovanie pokoja a čo najzodpovednejšie správanie. Prosím vás, aby
ste naďalej ostali doma a priebežne plnili úlohy prebiehajúceho dištančného vzdelávania.
Citlivo vnímam, že najmä tí z vás, ktorí ste v posledných ročníkoch bakalárskeho
a magisterského štúdia, si kladiete naliehavé otázky súvisiace s termínmi štátnych skúšok
a prípravami na ne. Prosím, buďte trpezliví! Vzhľadom na aktuálny stav je v tomto momente
predčasné stanoviť nové termíny štátnych skúšok. Nepretržite však vyhodnocujeme nové
prichádzajúce informácie, a preto sledujte aj naďalej webovú stránku Filozofickej fakulty UPJŠ,
kde nájdete všetky dôležité aktualizované informácie pre študentov.
Veľmi oceňujem vašu komunikáciu s učiteľmi a svedomité plnenie úloh. Plne chápem, že
súčasná situácia je náročná a prináša nečakané komplikácie, ktorým sa je potrebné bohužiaľ
prispôsobiť. Uvedomujem si tiež, že niektorí z vás však čelia mimoriadnym individuálnym
okolnostiam. Je dôležité, aby ste nás v takých prípadoch jednotlivo informovali a budeme sa
snažiť hľadať vhodné riešenia.
Milé študentky, milí študenti, ľudová múdrosť hovorí, že každé zlo je na niečo dobré. Využite
toto obdobie najlepšie, ako môžete a viete. Popri štúdiu siahnite po obľúbenej knihe, hudbe,
venujte čas bezpečnému kontaktu s najbližšími či iným dostupným aktivitám, ktoré vám robia
radosť. Možností, ako stráviť voľný čas, ktorý nám počas bežných dní tak veľmi chýba, je
mnoho. Buďme tvoriví a zostaňme konštruktívne naladení!
V týchto dňoch – viac ako inokedy – musíme všetci držať za jeden koniec. Vyzývam a prosím
vás všetkých, aby ste sa správali zodpovedne, dodržiavali bezpečnostné pokyny a preventívne
nariadenia a nevystavili seba ani iných zbytočnému riziku.
Áno, situácia je zložitá. Ako každá náročná skúška v živote, aj táto nám však ponúka príležitosť
niečo sa naučiť a vyjsť z nej posilnení. Som si istá, že to spoločnými silami zvládneme.
Opatrujte sa!
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