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OPATRENIE DEKANA FAKULTY
č. 2/2020,
ktorým sa mení harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020
na Univerzite Komenského v Bratislave Filozofickej fakulte

Ročník 2020

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“) vydáva v súlade s Metodickým
usmernením k organizácii štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave zo dňa 27. marca 2020 nasledujúce
opatrenie, ktorým sa mení harmonogram akademického roka 2019/2020.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Výučba v letnom semestri akademického roka 2019/2020 sa od 9. marca 2020 do konca výučbovej časti
semestra realizuje dištančnými metódami.
(2) Skúšky sa v letnom semestri akademického roka 2019/2020 prednostne realizujú dištančným spôsobom,
s výnimkou skúšok, ktoré z objektívnych dôvodov nie je možné uskutočniť dištančne. K realizácii skúšok
dištančným spôsobom bude vydané metodické usmernenie.
Čl. 2
Harmonogram akademického roka 2019/2020
(1) Harmonogram akademického roka 2019/2020 sa v letnom semestri upravuje nasledovne:
a) výučba v letnom semestri sa realizuje v období od 17. februára 2020 do 29. mája 2020;
b) hospitačná pedagogická prax sa realizuje období od februára 2020 do júna 2020; študenti bakalárskeho
stupňa štúdia končiaci štúdium sú povinní hospitačnú pedagogickú prax zrealizovať do 10. júna 2020;
c) priebežná pedagogická prax sa realizuje v období od februára 2020 do júna 2020;
d) termín na uzavretie priebežného hodnotenia pre všetkých študentov s výnimkou študentov magisterských
študijných programov končiacich štúdium je od 25. mája 2020 do 29. mája 2020;
e) termín na uzavretie priebežného hodnotenia pre študentov magisterských študijných programov
končiacich štúdium je od 4. mája 2020 do 7. mája 2020;
f) skúškové obdobie je od 1. júna 2020 do 3. júla 2020 a od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020; v termíne
od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020 je možné realizovať aj skúšky, ktoré z objektívnych dôvodov
nie je možné uskutočniť dištančným spôsobom;
g) letný termín štátnej skúšky je od 15. júna 2020 do 3. júla 2020;
h) termín na odovzdanie záverečných prác pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí
sa prihlasujú na letný termín štátnej skúšky, je 22. máj 2020;
i) jesenný termín štátnej skúšky je od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020;
j) termín na odovzdanie záverečných prác pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí
sa prihlasujú na jesenný termín štátnej skúšky, je 26. jún 2020;
k) termín na odovzdanie záverečných prác pre študentov doktorandského stupňa štúdia, ktorí sa prihlasujú
na obhajobu dizertačnej práce v akademickom roku 2019/2020, sa nemení.
(2) Pedagógovia zapisujú do akademického informačného systému hodnotenie študentov, ktorí sa prihlasujú
v tomto akademickom roku na štátnu skúšku, do 10. júna 2020 do 24:00. Pedagógovia zapisujú do
akademického informačného systému hodnotenie študentov, ktorí sa neprihlasujú v tomto akademickom roku
na štátnu skúšku, do 3. júla 2020 do 24:00. V prípade skúšok realizovaných od 17. augusta 2020 do 31.
augusta 2020 zapisujú pedagógovia hodnotenie do akademického informačného systému do 31. augusta
2020 do 24:00.
Čl. 3
Záverečné práce
(1) Ak z dôvodov spojených s obmedzeniami nariadenými vládou v súvislosti s ochorením COVID-19 existujú
prekážky pre včasné spracovanie bakalárskej alebo diplomovej práce, študent môže po dohode so svojím
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školiteľom zmeniť tému svojej záverečnej práce bez žiadosti (tlačiva), a to tak, aby ju mohol spracovať
s použitím už dostupných dát a materiálov. Školiteľ v akademickom informačnom systéme zmení názov témy
a ciele práce, a to v slovenskom aj anglickom jazyku. Vedúci katedry schváli takto zmenenú tému záverečnej
práce.
(2) Záverečné práce sa v termínoch podľa čl. 2 ods. 1 písm. h), j) a k) odovzdávajú výlučne elektronicky
prostredníctvom akademického informačného systému.
(3) V akademickom roku 2019/2020 študent každého stupňa štúdia odovzdáva na archiváciu vytlačené
a zviazané vyhotovenie záverečnej práce v počte 1 kus. Termín na odovzdanie vytlačeného a zviazaného
vyhotovenia záverečnej práce pre študentov všetkých stupňov štúdia je v deň konania obhajoby záverečnej
práce, pokiaľ do tohto dňa prestanú platiť vládou nariadené obmedzenia pre prevádzkovateľov relevantných
služieb vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19; inak sa vytlačené a zviazané vyhotovenie
záverečnej práce odovzdáva dodatočne, a to do piatich dní od skončenia platnosti uvedených obmedzení.
(4) Nedodržanie požiadavky podľa čl. 40 ods. 2 písm. a) Vnútorného predpisu č. 15/2019 „Úplné znenie
vnútorného predpisu č. 8/2014 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty
v znení Dodatkov č. 1 a 2“ a čl. 12 ods. 3 písm. a) Vnútorného predpisu č. 5/2018 „Smernica dekana
o organizácii doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave Filozofickej fakulte“ sa
v akademickom roku 2019/2020 nepovažuje za nedodržanie podmienky predložiť všetky prílohy k žiadosti
o povolenie obhajoby dizertačnej práce.
(5) V deň konania obhajoby záverečnej práce študent odovzdáva dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy
so Slovenskou republikou a dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy s Univerzitou Komenského
v Bratislave. Ak sa obhajoba záverečnej práce uskutočňuje dištančne, študent zasiela zmluvy podľa
predchádzajúcej vety poštou na poštovú adresu fakulty, a to najneskôr päť pracovných dní pred termínom
konania obhajoby; rozhoduje dátum poštovej pečiatky na zásielke.
Čl. 4
Štátne skúšky
(1) Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí sa v tomto akademickom roku prihlasujú na
štátnu skúšku, si v období od 23. marca 2020 do 3. apríla 2020 zapíšu prostredníctvom akademického
informačného systému predmety štátnej skúšky. Informáciu o predmetoch štátnej skúšky v jednotlivých
študijných programoch poskytnú študentom študijní poradcovia.
(2) Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa v tomto akademickom roku prihlasujú na štátnu
skúšku výlučne elektronicky prostredníctvom akademického informačné systému v termíne od 18. mája 2020
do 22. mája 2020.
(3) Študenti majú možnosť odhlásiť sa zo štátnej skúšky prostredníctvom svojej študijnej referentky.
Čl. 5
Doplňujúce pedagogické štúdium
(1) Termíny podľa čl. 2 ods. 1 písm. g) až j) sú platné aj pre študentov doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej
len „DPŠ“). Článok 3 sa vzťahuje na záverečné práce DPŠ primerane.
(2) Študenti DPŠ, ktorých štúdium presahuje dĺžku štúdia podľa čl. 2 ods. 3 Vnútorného predpisu č. 12/2019
Smernica dekana fakulty o realizácii DPŠ na FiF UK (ďalej len „smernica“) najviac o dva semestre, sú povinní
DPŠ ukončiť do 31. augusta 2020.
(3) Študenti DPŠ, ktorých štúdium presahuje dĺžku štúdia podľa čl. 2 ods. 3 smernice o viac ako dva semestre
a vzťahuje sa na nich čl. 6 ods. 2 smernice, sú povinní DPŠ ukončiť do 31. augusta 2020.
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Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) V deň nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia stráca účinnosť Opatrenie dekana č. 1/2020, ktorým sa mení
harmonogram akademického roka 2019/2020 na FiF UK.
(2) Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave 30. marca 2020
…………………………………………
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
dekan FiF UK
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