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Cieľom dokumentu je určiť základné pokyny pre organizáciu výučby na FF KU
v Ružomberku v letnom semestri akademického roka 2020/2021. Výučba bude organizovaná
s ohľadom na opatrenia smerujúce k zníženiu šírenia nákazy koronavírusom COVID-19.
Výučba bude zároveň rešpektovať všetky aktuálne platné nariadenia a pokyny Úradu
verejného zdravotníctva SR a iných relevantných orgánov.
Výučba sa v letnom semestri začne dištančným spôsobom. Vyučovací proces bude
nastavený flexibilne (môže sa zmeniť z dištančnej na prezenčnú výučbu) a čo najviac
ústretovo voči študentom. Akúkoľvek zmenu stanoveného rozvrhu je vyučujúci povinný
bezodkladne oznámiť prodekanovi pre vzdelávanie a výchovu. Konzultačné hodiny pre
študentov prebiehajú dištančnou metódou a o spôsobe realizácie a čase konzultačných hodín
vyučujúci informuje študentov počas prvej hodiny výučby alebo prostredníctvom emailu.
Dištančná výučba sa realizuje nasledovaným spôsobom:
1. výučba sa realizuje v čase rozvrhu, a to najmä ako videokonferenčné prednášky cez
MS Teams (resp. analogický nástroj);
2. zároveň sa v e-learningovom kurze v Moodli priebežne zverejňujú
i.
nahrávky videokonferenčných prednášok alebo
ii.
komentované (audio) prezentácie prednášok alebo
iii.
textový prepis prednášok.
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Vysvetlivky:
Komentovaná (audio) prezentácia prednášky – môže ísť o PowerPoint prezentáciu, ktorá je
doplnená audiostopou (komentárom). Audio komentár prednášky nemusí byť v rovnakom
časovom rozsahu ako realizovaná prezenčná prednáška, ale mala by približne pokryť obsah
prezenčnej prednášky, napr. pre 45 min. prednášku stačí urobiť 25 min. prezentáciu.
Textový prepis prednášky – textový prepis prednášky v prípade potreby doplnený
o grafické znázornenie, ktorý v čo najväčšej miere odráža skutočný rozsah a obsah
prednášky (napr. vo forme .pdf dokumentu).
Videokonferenčná prednáška – prednáška realizovaná prostredníctvom videokonferenčnej
aplikácie typu Cisco Webex, Zoom alebo MS Teams – odporúčané.
Nahrávka videokonferenčnej prednášky – nahrávka prednášky, ktorá bude uložená na
cloudovom úložisku OneDrive a sprístupnená cez prepojenie v e-learningovom kurze
v Moodli.

Odporúčané nástroje výučby:
§ e-learningové kurzy na platforme Moodle (learning management system)
§ videokonferenčná aplikácia MS Teams – odporúčané
§ MS PowerPoint na prípravu komentovaných audiovizuálnych prezentácií
§ MS OneDrive ako cloudové úložisko na zdieľanie súborov, ktoré presahujú limit 15
MB (do e-kurzov v Moodli je možné priamo nahrať súbory do 15 MB, väčšie súbory je
potrebné umiestniť na úložisku a v Moodli zdielať linky na súbory nahrané
v úložisku)

Uvedené pokyny dekana Filozofickej fakulty KU v Ružomberku sú účinné od 22. 2. 2021.

V Ružomberku 17. 2. 2021
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