Usmernenie dekanky FF UPJŠ v Košiciach č. 5/2021
k organizácii skúškového obdobia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
v akademickom roku 2021/2022
s účinnosťou od 13. 12. 2021
V súlade s bodom 1 Príkazu rektora č. 12/2021 k aktualizácii podmienok výučby a
pracovných činností na UPJŠ v Košiciach po vyhlásení núdzového stavu od 25.11.2021
(ďalej aj ako „Príkaz rektora č. 12/2021“) vydávam toto usmernenie:
1. Skúškové obdobie v zimnom semestri AR 2021/2022 sa riadi Harmonogramom na AR
2021/22 - https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=5664
2. Skúšky sa budú realizovať dištančnou metódou, spravidla prostredníctvom
videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez
fyzickej prítomnosti (ďalej aj ako „on line prenos“). Ak študent/ka nemá k dispozícii
technické vybavenie potrebné na vykonanie skúšky prostredníctvom on line prenosu alebo
v iných prípadoch osobitného zreteľa, ktoré mu/jej bránia vykonať skúšku on line, oznámi
to bezodkladne e-mailom s označením predmetu Žiadosť o zmenu vykonania skúšky
skúšajúcej/mu a vedúcej/mu príslušnej katedry FF UPJŠ. V žiadosti uvedie meno, stupeň
štúdia, študijný program, predmet skúšky a stručné odôvodnenie žiadosti. Technické
náležitosti na vykonanie skúšky, termín a spôsob dodania potrebných podkladov, ako aj
podmienky technického overenia spojenia študentom oznámi čo najskôr prostredníctvom
e-mailovej správy skúšajúci po dohode s vedúcim/ou príslušnej katedry.
3. Dištančnej skúšky z priestorov FF UPJŠ sa môžu zúčastniť len skúšajúci a študenti, a to
výlučne v nevyhnutných prípadoch a pri dodržaní prísnych hygienických podmienok a
zásad režimu OTP v zmysle bodu 4 Príkazu rektora č. 12/2021. Skúšajúci má v tom
prípade povinnosť overiť splnenie podmienky OTP (vylúčiť zo skúšania študentov, ktorí
nepreukážu dodržiavanie zásad režimu OTP) a zaevidovať prítomnosť študenta v priestore
FF UPJŠ v prezenčnej listine s uvedením časového obdobia začiatku a konca skúšania.
4. Toto usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho podpisu dekankou FF UPJŠ a účinnosť
dňom 13. 12. 2021.
5. V prípade zmenenej epidemiologickej situácie alebo zmeny príslušných právnych
predpisov a vnútorných predpisov UPJŠ bude toto usmernenie upravené.
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