OZNAM PEDAGÓGOM A ŠTUDENTOM ROČNÍKOV 1. – 5. (VL, ZL)
Plán postupu LF SZU v Bratislave na zabezpečenie ukončenia školského roku 2019/2020 pre študijné
programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo ročníky 1. – 5.
AKTUALIZÁCIA dňa 04.05.2020
Vedenie lekárskej fakulty SZU rozhodlo o nasledovnom postupe pri zabezpečenie ukončenia školského
roku 2019/2020 pre ročníky 1 -5 študijných programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo:
Akademický rok 2019/2020 bude pre tieto ročníky ukončený 10. 7. 2020. Študenti boli už na začiatku
krízovej situácie poučení a vyzvaní k využitiu všetkých dostupných foriem dištančného vzdelávania a
najmä k samoštúdiu tak, aby boli teoreticky pripravení k vykonaniu ročníkových skúšok v pôvodne
plánovaných termínoch.
Prezenčná výučba do konca školského roka obnovená nebude!
Skúšky a zápočty budú vykonané od 25.5.2020 do 10.7.2020.
Vzhľadom na postupné uvoľňovanie protiepidemických opatrení, chceme zjednodušiť systém skúšania
na LF SZU, preto bude možné distančné alebo prezenčné skúšanie v skúškovom období letného
semestra 2019/2020.
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.
USMERNENIE
1. Garant predmetu musí určiť spôsob skúšania - nesmie sa kombinovať prezenčná a online forma
skúšky.
2. Spôsob skúšania nahlási skúšajúci na študijné oddelenie LF SZU, aby boli študenti vopred
informovaní. (jana.bluskova@szu.sk, katarina.gnjatovicova@szu.sk, milan.volovic@szu.sk,
katarina.miklosova@szu.sk).
3. Termíny skúšok v dostatočnom množstve treba nahlásiť do systému MAIS 2 týždne pred
začiatkom skúškového obdobia (t.j. do 11.5.2020 vrátane), tak ako za štandardných podmienok
bežného skúškového obdobia.
4. Rušíme podmienku skúšania celých krúžkov a študenti sa môžu prihlasovať individuálne na
skúšky podľa vypísaných termínov.
5. V prípade prezenčnej formy skúšania bude potrebné zohľadniť dochádzanie
mimobratislavských študentov (momentálne nie je možnosť ubytovanie).
6. Skúškové obdobie letného semestra 2019/2020 sa predlžuje do 10.7.2020.
7. V prípade záujmu je možné využiť predtermíny skúšok od 18.5.2020.
8. Prezenčná forma skúšky klinických predmetov sa musí uskutočniť v priestoroch SZU po
požiadaní o ich pridelenie v systéme MAIS.
9. Študenti študijného odboru General Medicine budú skúšaní iba online systémom s možnosťou
individuálnych termínov.
04. 05. 2020

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.

