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Čl. 1
Úvod

Cieľom tohto pokynu je stanoviť postup na FEI TUKE na zabezpečenie ukončenia letného semestra
akademického roka 2019/2020 zo strany vyučujúcich.

Čl. 2
Právny rámec

Pokyn je v súlade s opatreniami TUKE na zníženie nákazy koronavírusom COVID 19 a v zmysle zákona č.
93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2012 Z. z. o vysokých školách a o zmene neskorších
predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Čl. 3
Postup zabezpečenia pedagogického procesu

1.

Výučba prezenčnou formou prebehla počas 3 týždňov.

2.

Po vstupe opatrení TUKE došlo k prechodu z prezenčnej formy výučby na dištančnú, resp. samoštúdium.

3.

Odporúčané formy komunikácie sú: WEBEX, MOODLE, MAIS, E-LEARNING a pod.
Forma komunikácie je na rozhodnutí vedúcich katedier, ktorí realizujú kontrolu priebehu výučby
pedagógov.

4.

Predmety teoretického charakteru budú mať termíny skúšok ako prvé. V prípade predmetov, ktoré si
vyžadujú interaktívny prístup (učiteľ – študent) určí vyučujúci, resp. vedúci katedry spôsob skúšky (napr.
zadanie, MOODLE, WEBEX, SKYPE a pod.).

5.

V priebehu letného obdobia (júl – august) vypíšu pedagógovia dostatočný počet termínov na skúšky.
Očakáva sa zo strany pedagógov ústretový prístup k vypísaniu termínov .Vedúci katedier zabezpečia
panie dovoleniek zamestnancov v súlade so skúšaním.

Čl. 4
Časový harmonogram

1.

Obdobie od 24.08.2020 do 18.09.2020, t. j. 4 týždne, bude určené na doskúšanie študentov a prípadnú
blokovú výučbu z laboratórnych predmetov, resp. na opravné štátne a záverečné skúšky. V prípade, že
opatrenia na obmedzenia rizika nákazy koronavírusom COVID 19 budú pokračovať, harmonogram bude
upravený.

PD/FEI/TUKE/2/2020

2.

Strana č. 3/3

V letnom období, resp. v septembri 2020 sa predpokladajú aj elektronické zápisy do jednotlivých
ročníkov.

3.

Vedúci diplomových prác zapíšu do MAISU oponentov pre inžinierske záverečné práce najneskôr do
24.04.2020 a pre bakalárske záverečné práce do 29.05.2020. Vedúci katedier odovzdajú do 11.05.2020
na Dekanát FEI TUKE návrh členov štátnicových komisií pre inžinierske štúdium a do 08.06.2020 pre
bakalárske štúdium. Termín na zápis posudkov záverečných prác do systému MAIS je 15.05.2020 pre
inžinierov a do 12.06.2020 pre bakalárov.

4.

Štátne záverečné skúšky budú prebiehať podľa harmonogramu a to formou videokonferencie.
Termín štátnych záverečných skúšok pre inžinierske štúdium je od 25.05.2020 do 29.05.2020.
Termín štátnych záverečných skúšok pre bakalárske štúdium je od 22.06.2020 do 26.06.2020.
Študenti sú povinní odovzdať svoje prezentácie záverečnej práce do 22.05.2020 (inžinierske štúdium)
a do 19.06.2020 (bakalárske štúdium).

5.

Komisie pre štátne záverečné skúšky I. stupňa musia mať minimálne 4 členov (postačujú interní
členovia). Komisie pre štátne záverečné skúšky II. stupňa musia mať minimálne 4 členov, pričom jeden
člen komisie musí byť externý. Odporúča sa formovať komisie s minimálne potrebným počtom členov
kvôli kapacite informačných technológií. Písomné záznamy budú zabezpečované s podpismi až po
stabilizovaní krízového stavu. Obhajoby sú verejné, teda jednotlivé linky budú prístupné na webovej
stránke FEI TUKE, pričom ktokoľvek sa môže stať účastníkom obhajoby.

6.

Univerzitná knižnica TUKE odovzdá všetky záverečné práce študijnému oddeleniu FEI TUKE, ktoré ich
bude distribuovať na jednotlivé katedry.

7.

Na plánované obhajoby prostredníctvom WEBEXu bude pripravený server na odovzdávanie prác
s názvom obhajoby.fei.tuke.sk. Postup prihlásenia a ďalšie detaily sú definované v dokumente „POSTUP
PRE OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH PRÁC V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020“.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1.

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

