Usmernenie dekanky FF UPJŠ v Košiciach č. 1/2021
k organizácii a podmienkam pedagogického procesu na Filozofickej fakulte UPJŠ v
Košiciach v akademickom roku 2021/2022
V súlade s Príkazom rektora č. 9/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie
pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v úvode ZS 2021/2022 (ďalej aj ako „Príkaz
rektora č. 9/2021“) vydávam toto usmernenie:
1. Študenti a zamestnanci FF UPJŠ sú povinní oboznámiť sa s Príkazom rektora č. 9/2021
a dodržiavať ho.
2. Výučba v zimnom semestri AR 2021/2022 sa riadi Harmonogramom na AR 2021/22 https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=4310
3. Výučba má kombinovaný charakter so zachovaním platných protiepidemických opatrení a
odporúčaní. Prezenčné vzdelávanie sa bude dopĺňať alebo nahrádzať využívaním
dištančných metód v závislosti od jednotlivých fáz vývoja zdravotnej situácie.
a. Prednášky bude viesť vyučujúci z rozvrhovanej posluchárne s možnosťou aj on-line
prenosu (Teams). Ak študent nemá možnosť online pripojenia z rôznych dôvodov
(hlavne predchádzajúca / nadväzujúca rozvrhová akcia), môže byť prítomný prezenčne
s použitím rúška alebo respirátora podľa Covid automatu. Študent bude mať
informáciu o možnosti on-line pripojenia v elektronickej nástenke predmetu v AIS2.
b. Semináre/cvičenia prebiehajú prezenčne alebo podľa rozhodnutia a usmernenia
vyučujúceho online (ak sa vyskytne v skupine pozitivita a pod.).
4. Vyučujúci je povinný vyhotovovať a uchovávať prezenčnú listinu študentov fyzicky a online prítomných na vyučovaní počas celého semestra. Logistika dostupnosti prezenčných
listín je v kompetencii vedúcich katedier.
5. V posluchárňach RB0A5 (M5), RE0A6 (M6) a AK0A7 (P5) sú študenti a vyučujúci
povinní zaevidovať svoj príchod do posluchárne a odchod z nej elektronicky
prostredníctvom ISIC, ITIC priložením karty k snímaču umiestnenému pri vstupe do
posluchárne. Manuál generovania prezenčných listín bude pripravený p. Ing. Polákom do
začiatku výučby zimného semestra AR 2021/22.
6. Toto usmernenie nadobúda platnosť dňom 8. 9. 2021 a účinnosť dňom 8. 9. 2021.
7. V prípade zmenenej epidemiologickej situácie bude usmernenie upravené v zmysle
platného Covid automatu a príkazu rektora.
8. Oboznámenie zamestnancov s povinnosťami vyplývajúcimi z Príkazu rektora č. 9/2021
zabezpečia príslušní vedúci zamestnanci.
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