NAŘÍZENÍ DĚKANA

Č. 28/2020
Způsob a forma ověřování výsledků studia (složení zápočtů
a zkoušek) na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze
ve zkouškovém období zimního semestru akademického
roku 2020/2021
Článek 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení se vydává v návaznosti na rozhodnutí rektora č. 30/2020 a v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, zejména s mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
Článek 2
Předmět rozhodnutí
Toto nařízení upravuje způsob a formu ověřování výsledků studia ve zkouškovém období zimního
semestru akademického roku 2020/2021 na Provozně ekonomické fakultě (dále jen PEF) v souvislosti
s omezením způsobeným pandemii onemocnění Covid-19
Článek 3
Způsob a forma ověřování výsledků studia
(1) S ohledem na současnou epidemickou situaci je nezbytné omezit i v rámci pedagogického procesu
kontakty s jinými osobami, a to až na nezbytně nutnou míru.
(2) V období od 2. ledna do 7. února 2021 není dovoleno skládat zápočty a zkoušky z předmětů
prezenční formou, v tomto stanoveném období bude umožněno skládat zápočty a zkoušky pouze
distanční formou – prostřednictvím LMS Moodle, MS Teams, Google Meet, případně aplikace ZOOM.
Toto rozhodnutí je učiněno z důvodu současného omezení počtu osob při prezenční formě (v průběhu
ledna lze navíc očekávat jeho zpřísnění), které neumožňuje zajištění prezenčních zkouškových termínů
pro všechny studenty a byl by tak porušen princip rovného přístupu. Rozhodnutí bylo projednáno a
odsouhlaseno kolegiem děkana PEF.
(3) Možnosti ověřování výsledků studia jsou podrobněji upraveny v metodickém pokynu, jež je přílohou
rozhodnutí rektora č. 30/2020.
(4) Výjimku z odstavce (2) mají studenti doktorských studijních programů a studenti se zdravotním
znevýhodněním. Rovněž neupravuje formu konání státních závěrečných zkoušek.
(5) Studenti jsou povinni pro vyřizování svých studijních záležitostí přednostně využívat dostupné
nástroje, které nevyžadují osobní návštěvu studijního oddělení (e-mail, telefon).
(6) Studenti jsou povinni sledovat aktuální informace týkající se podmínek a organizace výuky
(univerzitní e-mail, www stránky ČZU a PEF).
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Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti dnem 21. 12. 2020.

Ing. Martin Pelikán, Ph.D. v. r.
děkan
V Praze dne 18. prosince 2020
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