Zabezpečenie výučby na FaF UK
v zimnom semestri akad. roka 2020/2021 – informácia pre študentov
Rozhodnutie vedenia fakulty o zabezpečení výučby v zimnom semestri akad. roka 2020/2021
vychádza z Manuálu opatrení pre vysoké školy MŠVVaŠ a Metodického usmernenia UK.
V zelenej fáze sa výučba na FaF UK bude uskutočňovať kombinovanou formou:
Prednášky – sa budú realizovať on line, priamou ústnou formou medzi vyučujúcimi
a študentmi, alebo sa použije vopred nahratá prednášku (stream).
Semináre – sa budú realizovať prezenčne na fakulte alebo on line, priamou ústnou formou
medzi vyučujúcimi a študentmi.
Praktické cvičenia – sa zabezpečia prezenčne tak, aby sa využila najviac polovica kapacity
laboratórií alebo výučbových miestností. Teoretická príprava na laboratórne cvičenie sa
môže realizovať formou on line.
Skúšky – sa uskutočnia prezenčnou alebo dištančnou formou v závislosti od epidemiologickej
situácie. Usmernenie k skúškam sa bude aktualizovať pred začiatkom skúškového obdobia.
Rigorózne skúšky (súčasťou sú obhajoby rigoróznych prác) – odporúča sa prezenčná forma.
Pri využití formy on line sa zabezpečí audioprenos pre verejnosť.
Upozornenie:



Všetky formy výučby sa budú konať v rámci rozvrhu pre dané predmety.
Študenti sa riadia informáciami, ktoré budú ku každému predmetu zverejnené na
webových stránkach jednotlivých katedier – najmä o forme výučby, sylaboch,
náplni a podmienkach absolvovania predmetu.

Hygienické opatrenia pre prezenčnú fyzickú výučbu:








VŠ učitelia a študenti nosia rúško alebo štít a dodržiavajú odstup najmenej 2 m
Vo výučbovej miestnosti budú študenti sedieť šachovnicovo
O skupinách vyučovaných študentov sa vedie prezenčná listina a nedovoľuje sa
preraďovanie študentov medzi skupinami
Medzi vzdelávacími aktivitami a aj počas nich sa musí zabezpečiť vetranie miestnosti
Do priestorov fakulty nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ani
s príznakmi, ktoré by mohli zodpovedať ochoreniu COVID-19
Študentovi s podozrením na ochorenie COVID-19 sa nedovoľuje účasť na prezenčnej
forme výučby. Keď to zdravotný stav dovolí, zúčastnia sa len výučby formou on line.
Študent, u ktorého lekár konštatuje podozrenie na ochorenie COVID-19, oznámi túto
skutočnosť bezodkladne na študijné oddelenie fakulty: tel. 02/50117146,
faf.studijne@uniba.sk
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