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Príkaz dekana č. 5/2020 

 
o metódach štúdia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021  

na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

  
Dekan Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len „dekan“ a „fakulta“ 

alebo „FEI UJS“) podľa článku 26 ods. 4 Štatútu FEI UJS, ďalej podľa II. časti Príkazu 

rektora UJS č. 19/2020 a na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky – Manuálu opatrení pre vysoké školy zo dňa 26.08.2020 

(https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy-aktualizovane-2682020/)    v záujme 

zabránenia šíreniu „koronavírusu“ vydáva nasledovný príkaz: 

 

Článok 1 
Rozsah pôsobnosti 

 

1. Tento príkaz sa vzťahuje na študentov a vyučujúcich študijných programov FEI UJS 
v dennej a v externej forme štúdia. 

2. Tieto opatrenia sú vydané v záujme znižovania rizika šírenia koronavírusu, 
zabezpečovania kvalitného vyučovania a rovnakého prístupu k vyučovaniu pre 
všetkých študentov. 

3. Uvedené opatrenia tohto príkazu môžu byť prehodnocované a zmenené v závislosti 
od pandemickej situácie. 

 
Článok 2 

Metódy štúdia pre študentov v dennej forme štúdia 
 

1. Pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme výučba od začiatku 

akademického roka 2020/2021 sa uskutoční prezenčnou  metódou, t. j. s priamym 

kontaktom študenta a vyučujúceho až do odvolania. 
 Výnimku môžu tvoriť predmety, vyučovanie ktorých nie je možné zabezpečiť 

prezenčnou formou. 
2. Pre študentov vyšších ročníkov bakalárskeho štúdia a študentov magisterského  

štúdia v dennej forme výučba od začiatku akademického roka 2020/2021 sa 

uskutoční dištančnou metódou (online), bez priameho kontaktu študenta a 

vyučujúceho až do odvolania. 
3. Pre študentov doktorandského štúdia v dennej forme výučba od začiatku 

akademického roka 2020/2021 sa uskutoční prezenčnou  metódou, t. j. s priamym 

kontaktom študenta a vyučujúceho až do odvolania. 
 Výnimku môžu tvoriť predmety, vyučovanie ktorých nie je možné zabezpečiť 

prezenčnou formou. 
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Článok 3 
Metódy štúdia pre študentov v externej forme štúdia 

 

1. Pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v externej forme len 1. deň výučby sa 

uskutoční prezenčnou metódou, t. j. s priamym kontaktom študenta a vyučujúceho. 

Ostatné hodiny vyučovania sa uskutočnia dištančnou metódou (online). 
2. Pre študentov vyšších ročníkov bakalárskeho štúdia v externej forme výučba od 

začiatku akademického roka 2020/2021 sa uskutoční dištančnou metódou (online), 

bez priameho kontaktu študenta a vyučujúceho. 
3. Pre študentov doktorandského štúdia v externej forme výučba od začiatku 

akademického roka 2020/2021 sa uskutoční dištančnou metódou (online), bez 

priameho kontaktu študenta a vyučujúceho. 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento príkaz bol prerokovaný na zasadnutí Kolégia dekana FEI UJS dňa 10.09.2020 

a schválený Per rollam dňa 16.09.2020. 
2. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania dekanom FEI 

UJS. 
3. Tento príkaz stráca účinnosť posledným dňom zimného semestra 2020/2021, alebo 

dňom zmeny alebo odvolania opatrení. 
 

V Komárne, dňa 16.09.2020 

 

 

   Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 
   dekan FEI UJS 


