REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

V Bratislave 17. marca 2020
Vec: Metodické usmernenie k organizácii štúdia na fakultách Univerzity Komenského
v Bratislave
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“),
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci a prof. RNDr. Jozef
Masarik, DrSc., prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, v súlade
s ustanoveniami čl. 3 ods. 5 Organizačného poriadku UK, čl. 7 ods. 1 písm. a) a čl. 8 ods. 1 písm. a)
Organizačného poriadku Rektorátu UK, s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou
pandémiou ochorenia Covid – 19 a s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti UK a prezenčnej metódy
štúdia na UK, si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné záväzné
metodické usmernenie:
1. Podľa čl. 17 ods. 6 vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijného poriadku UK (platného do 31.08.2020):
„Rektor stanovuje najneskôr do 31. januára po prerokovaní v Kolégiu rektora UK jednotný
harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok.“
Jednotný harmonogram štúdia (harmonogram akademického roka ) je zverejnený na webovej stránke
UK.
S cieľom zmiernenia nepriaznivých dôsledkov týkajúcich sa obmedzenej činnosti UK a prezenčnej
metódy štúdia na UK spôsobených uvedenou mimoriadnou situáciou sa upravil zverejnený jednotný
harmonogram štúdia na akademický rok 2019/2020. Upravený jednotný harmonogram štúdia na
akademický rok 2019/2020 je prílohou č. 1 tohto usmernenia.
Dekanom jednotlivých fakúlt UK sa uvedenou zmenou dáva možnosť upraviť harmonogram
a organizáciu štúdia na fakulte na akademický rok 2019/2020 podľa potrieb fakulty.
2. Poslaním Univerzity Komenského je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelanie a prispievať
k ľudskému poznaniu prostredníctvom vedecko výskumnej činnosti. Toto svoje poslanie chce UK
v čo najväčšej možnej miere napĺňať aj v tejto krízovej situácii, preto rektor UK ukladá dekanom,
aby na fakultách
v lehote do 25. marca 2020
a) v prípade potreby upravili harmonogram štúdia s dôrazom na končiacich študentov, zmenili
harmonogramy odovzdávania záverečných prác aj štátnych záverečných skúšok,
b) zabezpečili zmeny harmonogramov a formy prijímacích konaní, resp. zmenili postupy s cieľom
prijať plánovaný počet uchádzačov o štúdium,
c) umožnili presun predmetov do ďalších semestrov štúdia,
d) vzhľadom na presuny predmetov prehodnotili prerekvizity na absolvovanie príslušných
predmetov,
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e) umožnili absolvovať maximálny počet predmetov dištančnou metódou (v prípade potreby aj
skúšok),
f) umožnili modifikáciu podmienok na získanie hodnotenia za jednotlivé predmety v súlade
s akreditáciou,
g) v doktorandskom štúdiu umožnili zmeny individuálnych plánov štúdia,
h) písomne (v elektronickej forme) informovali rektora o prijatých opatreniach.
V prípadoch, kde nie je uvedený stupeň štúdia, je potrebné realizovať opatrenia pre všetky tri stupne
štúdia.
3. Dekanom fakúlt UK sa odporúča, aby v spolupráci s garantmi študijných programov pripravili
scenáre štúdia na akademický rok 2019/2020 jednotlivo pre každý študijný program so špecifickým
ohľadom na študentov v poslednom roku štúdia (aj podľa toho, či majú/nemajú ešte predpísané
povinné predmety okrem seminára k záverečnej/diplomovej práci/kredity).
Zároveň sa garantom študijných programov odporúča navrhnúť riešenie, scenár a harmonogram pre
každú skupinu študentov a pre každý predmet, napr. posunúť vybrané povinné a povinne voliteľné
predmety z letného semestra 2019/2020 na ďalší akademický rok, výberové zrušiť a pod.
4. Pri úprave fakultnej organizácie, harmonogramu štúdia ako aj ďalších skutočností uvedených
v tomto metodickom usmernení je potrebné dodržiavať predovšetkým ustanovenie § 61 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa
ktorého: „Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta
nasledujúceho roka.“, ako aj podmienky vyplývajúce z akreditácie toho ktorého študijného
programu, z informačných listov jednotlivých predmetov, či iných príslušných právnych
predpisov.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie
a sociálne veci

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
prorektor pre vedu, doktorandské štúdium
a projektovú činnosť
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Príloha č. 1
Harmonogram štúdia na UK
Harmonogram akademického roka 2019/2020:
1. ZIMNÝ SEMESTER:
- Výučba: od 23. 9. 2019 do 20. 12. 2019
- Skúškové obdobie: od 2. 1. 2020 do 14. 2. 2020
2. LETNÝ SEMESTER
- Výučba: od 17. 2. 2020 do 15. 5.2020, prípadne úprava podľa potrieb fakulty
- Skúškové obdobie: od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020, prípadne úprava podľa potrieb fakulty
- Štátne skúšky - opravný a náhradný termín: od 17. 8. 2020 do 31. 8. 2020, prípadne úprava
podľa potrieb fakulty
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