Harmonogram výučby v letnom semestri AR 2021-22
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Výučba v letnom semestri bude trvať 12 týždňov 2022 (14. februára – 6. mája 2022,
posledný týždeň je určený na exkurzie, terény, prípadne blokové cvičenia).
Počas prvých troch týždňov (14. februára – 6. marca 2022) bude výučba prebiehať
dištančnou formou s odporúčaným nahustením prednášok (v čase plánovaných
cvičení).
Od 7. marca 2022 prejde výučba do prezenčnej formy s výnimkou prednášok pre veľké
skupiny, ktoré budú naďalej prebiehať ONLINE (niektoré tieto prednášky budú
odsunuté do večerných hodín od začiatku semestra z logistických a organizačných
dôvodov) .
Počas posledných 3 týždňov semestra (od 25. apríla do 13. mája 2022) môžu byť
prednášky nahradené nahustenými cvičeniami. V tejto súvislosti bude akceptovaná
prípadná absencia študentov na výberových predmetoch. Posledný týždeň semestra
býva vyhradený aj pre terénne práce, blokové cvičenia a exkurzie.
Prezenčná výučba bude nastavená tak, aby nepresiahla 50 % kapacity miestnosti (týka
sa to aj veľkých prednášok spravidla tak, aby nepresahovala hornú hranicu 50 osôb.
Výnimku tvoria počítačové učebne – tu pri každom počítači môže sedieť jedna osoba
bez ohľadu na počet stoličiek v miestnosti.
Individuálny vstup do laboratórií (na základe harmonogramu vedúceho pracoviska) ako
aj individuálny terénny výskum (obzvlášť v súvislosti s napredovaním záverečnej práce)
je povolený počas celého semestra pre študentov 1. a 2. ročníka magisterského štúdia
a 3. ročníka bakalárskeho štúdia.
Vytvorenie skupín pre výučbu v laboratóriách bude stanovené v súlade so zaplnením
50 % kapacity. Kapacitu stanoví vedúci laboratória.
Fakulta bude počas prezenčnej výučby bude fungovať ako doteraz v režime OTP, tak
ako aj internáty.
Termíny obhajob záverečných prác a štátnic a administrácia spojená s nimi pôjdu
podľa pôvodného harmonogramu.

Rozvrh na LS:
•

•

•

Rozvrh pre letný semester je viditeľný pre každého od leta 2021 (zatiaľ s výnimkou
predmetov, ktoré nasadzuje FMFI a FiF – zviditeľňujú FMFI a FiF) – nie je však ešte
upravený v zmysle pandemických opatrení.
Úprava v zmysle pandemických opatrení bude postupne prebiehať do 10. 2. 2022
(vrátane) – zmeny sa budú objavovať priebežne, z technických dôvodov ich nie je
možné sprístupniť v AIS naraz.
Je dôležité, aby si vyučujúci aj študenti skontrolovali tesne pred začiatkom semestra
(11. 2. – 13. 2.) rozvrh s nevyhnutnými zmenami.

