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

V Bratislave 27. marca 2020
Vec: Metodické usmernenie k organizácii štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave
V súlade s ustanovením čl. 17 ods. 6 vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK,
s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19 a po
prerokovaní v Kolégiu rektora UK vydávam nasledovné
metodické usmernenie:
1. Splnomocňujem dekanov fakúlt, aby v prípade, ak to uznajú za nevyhnutné, predĺžili výučbovú časť
letného semestra, avšak najneskôr do 31. mája 2020. Odporúčam, aby výučbová časť semestra
prebehla dištančnou metódou.
2. Splnomocňujem dekanov fakúlt, aby v prípade, ak to uznajú za nevyhnutné, predĺžili skúškové
obdobie letného semestra, avšak najneskôr do 4. júla 2020. Dekan môže v odôvodnených prípadoch,
výnimočne a so súhlasom rektora, rozhodnúť o ďalšom predĺžení skúškového obdobia. Zároveň ako
skúškové obdobie určujem aj obdobie od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020.
3. Odporúčam, aby skúšanie, vrátane štátnych skúšok prebehlo dištančnou metódou a aby sa augustové
termíny podľa bodu 2 využili ako opravné a aj ako riadne termíny.
4. Termín odovzdania záverečných prác stanovujem najneskôr na 31. mája 2020, pokiaľ fakulta už
nezverejnila neskorší termín ich odovzdania. Tento termín sa netýka dizertačných prác, pri ktorých
harmonogram ostáva zachovaný. Záverečné práce sa odovzdajú výlučne v elektronickej forme.
5. V ostatných častiach platia ustanovenia pôvodného harmonogramu štúdia na akademický rok
2019/2020.
6. Odporúčam školiteľom záverečných prác, aby zohľadnili súčasnú situáciu a jej potenciálny vývoj, a
prípadne v spolupráci s garantmi študijných programov upravili ciele, témy alebo názvy záverečných
prác. Zároveň odporúčam školiteľom aj oponentom, aby pri hodnotení zohľadnili objektívne
okolnosti spôsobené touto mimoriadnou situáciou, ktoré mohli brániť naplneniu pôvodných cieľov
prác.
7. Odporúčam, aby v prípadoch, ak predmet nie je z objektívnych dôvodov možné ukončiť dištančnou
metódou (napríklad pri laboratórnych cvičeniach), fakulta zmenila študijný plán a presunula tento
predmet do ďalšieho ročníka. Takýto presun nesmie ísť na ujmu študentov.
8. Ak by študenti z objektívnych dôvodov spôsobených týmito mimoriadnymi okolnosťami museli
prekročiť štandardnú dĺžku štúdia, bude im školné odpustené.
9. Týmto ruším metodické usmernenie k organizácii štúdia na fakultách UK zo dňa 17. marca 2020.
V súlade s týmto usmernením prijmem, prípadne v spolupráci s ďalšími orgánmi akademickej
samosprávy, potrebné legislatívne úpravy dotknutých vnútorných predpisov.
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK
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