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Usmernenie dekana FF KU k Harmonogramu akademického roka 2019/2020 
 
V mimoriadnych okolnostiach pandémie Covid-19, v súvislosti s prerušením 
prezenčného vyučovania od 10. marca 2020, a na základe Metodického usmernenia 
rektora KU k organizácii štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku v letnom 
semestri akademického roka  2019/2020 zo dňa 2. apríla 2020 vydávam nasledujúce 
Usmernenie dekana FF KU 1/2020. 
 

1. Výučbová časť letného semestra akademického roka 2019/2020 bude trvať do 3. 
mája 2020. Výučba bude až do konca semestra prebiehať dištančnou metódou.  

2. Skúškové obdobie v letnom semestri začína 4. mája a končí 21. júna 2020. 
Skúšanie bude prebiehať dištančnou metódou prostredníctvom nástrojov 
informačných a komunikačných technológií. 

3. Štátne skúšky vrátane obhajoby záverečných prác sa uskutočnia v termínoch od 
18. mája do 29. mája 2020. Štátna skúška z učiteľskej pedagogiky a psychológie 
sa uskutoční 27. apríla 2020. Štátne skúšky budú prebiehať dištančnou metódou 
prostredníctvom nástrojov informačných a komunikačných technológií. 

4. Záverečné práce študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa 
odovzdávajú v elektronickej podobe nahraním súboru vo formáte .pdf do 
akademického informačného systému AiS2. Pri preberaní diplomu študent 
odovzdá jeden exemplár vytlačenej práce pre účely archivovania záverečných 
prác. Termín odovzdania bakalárskych prác je 17. apríl 2020. Termín 
odovzdania magisterských prác je 20. apríl 2020. Termín odovzdania 
záverečných prác pre augustový termín štátnych skúšok je 19. jún 2020. 

5. Termín na odovzdanie záverečných prác pre študentov doktorandského stupňa 
štúdia, ktorí sa prihlasujú na obhajobu dizertačnej práce v akademickom roku 
2019/2020, sa nemení, t. j. 31. máj 2020. 

6. Promócie študentov sa v akademickom roku 2019/2020 neuskutočnia. 
7. Pedagogické praxe (PP3) študentov prvého ročníka magisterského stupňa 

štúdia, ktoré neboli realizované v priebehu letného semestra budú presunuté 
do nasledujúceho akademického roka.  

8. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa uskutočnia v termínoch 
štátnych skúšok dištančnou metódou.   
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9. Záverečné skúšky a obhajoby záverečných prác rozširujúceho štúdia sa 
uskutočnia v termínoch štátnych skúšok dištančnou metódou. 

V prípade zmeny situácie a úpravy opatrení na národnej úrovni vydanými verejnými 
autoritami počas obdobia výučby v letnom semestri bude vydané nové usmernenie. 
 
 

Marek Babic, dekan FF KU, m. p.   

 

V Ružomberku 8. apríla 2020 
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