Usmernenie dekana č. 1/2022
k priebehu skúškového obdobia
v zimnom semestri akademického roka 2021/2022
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
Na základe aktuálnych epidemiologických opatrení vydávam nasledovné usmernenie k priebehu
skúškového obdobia:
1. Skúšky je možné realizovať v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný) prezenčnou formou
od 10.1. 2022 za dodržania všetkých epidemiologických opatrení. Maximálny počet osôb
v miestnosti pri jednom termíne prezenčnej skúšky je 6. Prezenčnú formu skúšky je možné
realizovať iba v posluchárni s kapacitou väčšou ako 6 násobok počtu aktuálne prítomných osôb.
2. Skúšajúci je povinný vypísať rovnomerne aj termíny s dištančnou formou skúšky.
3. Vyučujúci vypíšu všetky termíny skúšok prostredníctvom AiS2 a pri každom termíne určia
v poznámke, či ide o prezenčnú alebo dištančnú formu skúšky. Písomná časť prezenčnej skúšky
nesmie trvať viac ako 120 minút. Ústna časť prezenčnej skúšky vrátane prípravy študenta
nesmie trvať viac ako 45 minút.
4. Výučbu vybraných experimentálnych predmetov uvedených v prílohe Usmernenia dekana
č.10/2021 bude možné po dohode so študentmi realizovať v závere skúškového obdobia,
v skupinách do 6 osôb.
5. Ak študent zo závažných dôvodov nebude môcť prezenčnej výučby vybraných
experimentálnych predmetov zúčastniť, vyučujúci na základe charakteru predmetu môže
stanoviť náhradné podmienky absolvovania, alebo si študent predmet zapíše opakovane.
6. Po dohode s vyučujúcim je možná individuálna prítomnosť študenta v režime OTP v priestoroch
fakulty z dôvodov konzultácií, záverečných prác, práce v laboratóriách a študentských
pomocných síl.
7. V prípade, ak sa u študenta alebo zamestnanca vyskytne podozrenie alebo je potvrdené
ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje fakultu mailom na:
pf-corona-virus@upjs.sk.
8. Naďalej platia ostatné opatrenia Usmernenia dekana č.11/2021.
9. Toto usmernenie nadobúda platnosť dňom 5. 1. 2022 a účinnosť dňom 10. 1. 2022.
10. Dňom účinnosti tohto rozhodnutia sa ruší Usmernenie dekana č. 10/2021 zo dňa 8. 11. 2021.
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