Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied
Banská Bystrica | apríl 2020

USMERNENIE Č. 1 / 2020
k zabezpečeniu výučby pri prerušení prezenčnej metódy
v dôsledku aktuálnej mimoriadnej situácie
Výučbová časť semestra (prednášky, semináre, cvičenia)
1. Výučba je organizovaná v súlade s aktuálnym harmonogramom štúdia pre AR 2019/2020
a prebieha podľa platného rozvrhu. Nakoľko sa situácia vyvíja a nie je možné s istotou povedať, že
už k zmenám v harmonograme nedôjde, je potrebné priebežne sledovať stránku s opatreniami
prijímanými v dôsledku aktuálnej situácie
2. Nakoľko prezenčná metóda výučby v dôsledku mimoriadnej situácie nie je možná, je nevyhnutné
zvoliť jej adekvátnu náhradu takým spôsobom, aby bola zachovaná kvalita vzdelávania.
3. Vyučujúci má k dispozícii systém Moodle (e-learning) a MS Teams (videokonferenčný systém),
ktoré sú plne technicky podporované na úrovni univerzity. Pre online vyučovanie je možné
využívať aj iné dostupné prostriedky, avšak pracovníci UAKOMu nedokážu garantovať jej
technickú podporu z kapacitných dôvodov.
4. V prípade, ak má vyučujúci záujem o vytvorenie kurzu v Moodli, môže kontaktovať CTJ pre
vytvorenie kurzu pre príslušný predmet. Zodpovedný za tvorbu kurzov v Moodli: Tomáš Valent
5. Vyučujúci je povinný komunikovať so študentami minimálne na týždennej báze v súlade
s rozvrhom pre aktuálny semester.
6. V prípade, ak vyučujúci nerealizuje online prednášky vybraným videokonferenčným systémom, je
povinný poskytnúť študentom dostatok študijných materiálov, informačných zdrojov ním
zvoleným spôsobom (Moodle, osobné stránky, mail, atď.).
7. Každý vyučujúci aktualizuje na svojej osobnej stránke konzultačné hodiny, v rámci ktorých budú
mať študenti možnosť komunikovať s vyučujúcim. Vyučujúci môže v poznámke ku konzultačných
hodinám zverejniť aj ním preferovaný spôsob komunikácie (e-mail, Skype, MS Teams a podobne).
Optimálne je použitie programov pre priamu komunikáciu prostredníctvom vybraného
videokonferenčného systému.

Priebežné a záverečné hodnotenie
1. V čase mimoriadnej situácie je možné upraviť spôsob a podmienky priebežného a záverečného
hodnotenia tak, aby zohľadňovali špecifiká dištančnej formy výučby.
2. Vyučujúci je povinný o spôsobe a podmienkach priebežného a záverečného hodnotenia
bezodkladne informovať študentov ním zvoleným spôsobom, a to do 15. 4. 2020.
3. Priebežné a záverečné hodnotenie môže prebiehať formou akú zvolí vyučujúci. V prípade ústnej
online skúšky je potrebné zohľadniť skutočnosť, že niektorí študenti môžu mať problém
s kvalitných pripojením na internet a online skúšanie nebude možné zrealizovať. V takom prípade
je potrebné túto situáciu riešiť individuálne v prospech študenta. Študent nemôže byť

postihovaný za technické problémy, ktoré nevie ovplyvniť. Je potrebné zvoliť inú formu skúšania,
samozrejme za dodržania podmienok stanovených pre ukončenie predmetu.
4. Vyučujúci je povinný termíny skúšok vypisovať v AISe štandardným spôsobom. Na skúšky sa budú
študenti prihlasovať v AISe.

Štátne skúšky
Poznámka: Spôsob realizácie štátnej skúšky je stále v riešení. Informácie a postupy pri realizácii štátnej
skúšky budeme priebežne dopĺňať.
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