Záväzné usmernenie LF SZU pre skúšobné obdobie v zimnom
semestri 2020/2021 pre študijné programy Všeobecné
lekárstvo, Zubné lekárstvo
platné od 21. decembra 2020
Vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej upravuje vedenie LF SZU priebeh skúšok nasledovne:

NEŠTÁTNICOVÉ ROČNÍKY: študijný program Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo
Skúšky budú vykonané dištančnou formou* a to vo forme ústnej odpovede a/alebo testu.
Jediná výnimka: 4 ročník Pediatrická propedeutika bude vykonaná z technických dôvodov prezenčne
za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Účastníci prezenčného skúšania musia zároveň
preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo relevantného antigénového testu
nie staršieho ako 7 dní.
PREDTERMÍNY:

21. 12. 2020 – 31. 12. 2020 (bez zmeny)

Termíny budú zverejnené cez MAIS do 17. 12. 2020.
SKÚŠKOVÉ OBDOBIE: 4. 1. 2021 – 5. 2. 2021 (bez zmeny)
Termíny budú zverejnené cez MAIS do 23. 12. 2020.

ŠTÁTNICOVÉ ROČNÍKY (resp. PREDMETY): študijný program Všeobecné lekárstvo, Zubné
lekárstvo
TERMÍNY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK: podľa plánovaného harmonogramu (bez zmeny)
Štátne záverečné skúšky budú prebiehať prezenčne za dodržania všetkých protiepidemických pokynov
k zabezpečeniu priebehu zimného semestra akademického roka 2020/2021 uvedených na web stránke
LF SZU (účastník nesmie mať príznaky infekčného a respiračného ochorenia, nesmie byť
v karanténe, musí mať nasadené rúško, pred vstupom do miestnosti si dezinfikuje ruky, miestnosť je
vetrateľná, obmedzený je počet osôb v skúšobnej miestnosti). Účastníci prezenčného skúšania musia
zároveň preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo relevantného
antigénového testu nie staršieho ako 7 dní. K *dištančnej forme skúšania je možné pristúpiť po
rozhodnutí zodpovedného vedúceho pedagogického útvaru prísne individuálne len u študentov, ktorí
sú v čase skúšky v povinnej karanténe.
*PODMIENKY DIŠTANČNÉHO SKÚŠANIA
K dištančnej forme skúšania je potrebné, aby v termíne skúšky mal každý študent k dispozícii funkčný
smartfón alebo notebook s funkčnou kamerou (so zaisteným dostatočným zdrojom energie)
a miestnosť, v ktorej bude sám a nebude vyrušovaný. Toto doloží aktuálne snímaním kamerou, ktorá
bude potom umiestnená tak, aby ho počas celého skúšania snímala, aby bolo preukázateľné, že je
v miestnosti počas celej skúšky sám a nemá možnosť akýmkoľvek spôsobom dohľadávať informácie.
Študent sa zároveň preukáže identifikačnou kartou alebo študentským preukazom. Otázky si budú
študenti losovať po jednej a odpovedať budú ihneď, t. j. bez písomnej prípravy. Za logistiku je
zodpovedný vedúci pedagogického útvaru.
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