Rozhodnutie dekana č. 6/2021
o organizácii skúškového obdobia a realizácii štátnych skúšok
na PF UPJŠ v akademickom roku 2020/2021

V súlade s ustanovením § 33 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 9 ods. 1 písm. i)
Štatútu PF UPJŠ v Košiciach a v nadväznosti na Príkaz rektora č. 7/2021 k spresneniu
realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach a aktuálne
opatrenia ÚVZ SR
vydávam
toto rozhodnutie:
Článok 1
1. Štátne záverečné skúšky (ŠZS) vykonávané na PF UPJŠ sa realizujú v termínoch
podľa Harmonogramu akademického roka 2020/21. Odporúčanou je prezenčná
forma ŠZS. Na základe žiadosti študenta komisia umožní aj dištančnú formu ŠZS.
Študent podáva žiadosť elektronicky príslušnej referentke študijného oddelenia,
v termíne najneskôr do stredy v týždni predchádzajúcom ŠZS. V odôvodnených
prípadoch je umožnená aj dištančná účasť člena komisie. Štátnicové komisie
zasadajú v určených miestnostiach s vyhovujúcou kapacitou a pri dodržaní
všetkých platných protiepidemiologických opatrení.
2. Preferovanou formou skúšania v skúškovom období letného semestra 2020/2021
je dištančná forma. Realizácia skúšok je možná aj prezenčnou formou, kapacita
posluchárne pri prezenčnej forme skúšky musí byť väčšia ako 3 násobok počtu
aktuálne prítomných študentov.
3. Prezenčná výučba nerealizovanej časti experimentálnych predmetov v letnom
semestri sa môže, po dohode so študentmi, realizovať v priebehu skúškového
obdobia. Ak sa študent zo závažných dôvodov nemôže výučby zúčastniť, vyučujúci
na základe charakteru predmetu môže stanoviť náhradné podmienky absolvovania,
alebo si študent predmet zapíše opakovane. Kapacita výučby experimentálneho
predmetu je daná kapacitou laboratória, v ktorom sa výučba realizuje.
4. Terénne cvičenia a exkurzie môžu byť realizované pri dodržaní platných
protiepidemiologických nariadení. V prípade potreby je možné termín terénnych
cvičení a exkurzií presunúť aj mimo skúškového obdobia, čo bude študentom
zohľadnené pri kontrole splnenia podmienok ukončenia semestra.

Článok 2
1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho podpisu dekanom a účinnosť dňa
14. 06. 2021.
2. Dňom účinnosti tohto rozhodnutia sa ruší Rozhodnutie dekana č. 5/2021 zo dňa
19. 05. 2021.
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