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29. O p a t r e n i e
rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
z 30. marca 2020
o ďalšom zabezpečení organizácie letného semestra, realizácii
semestrálnych skúšok, obhajob záverečných prác a štátnych skúšok v akad.
roku 2019/20 pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave
v súvislosti s celospoločenskou situáciou týkajúcou sa COVID-19
Na Akadémii PZ v Bratislave (ďalej „APZ“) vo všetkých stupňoch a formách štúdia
v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a v študijnom programe
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
I.

určujem

pokračovanie dištančnej formy výučby (samoštúdium) tak, ako bola upravená v opatrení
rektorky APZ č. 21/2020 z 9. marca 2020, v letnom semestri akademického roka 2019/2020
(ďalej „LS 2019/20“) do 17. apríla 2020.
II. predlžujem
skúškové obdobie v LS 2019/20 z 8 týždňov na 10 týždňov. Skúškové obdobie začne
plynúť po uvoľnení ochranných opatrení vlády SR od termínu stanoveného rektorkou APZ.
III. ruším
realizáciu obhajoby záverečnej práce (ďalej „ZP“) prezenčnou formou a nahrádzam ju
celkovým záverečným hodnotením vedúceho ZP, stanoveným na základe jeho vlastného
poznania študenta a na základe hodnotení vyplývajúcich z posudkov vedúceho a oponenta ZP.
IV. ukladám
1) pedagógom realizujúcim skúšanie študentov v skúškovom období LS 2019/20:
a) najneskôr do troch pracovných dní od termínu stanoveného rektorkou APZ vypísať
termíny skúšok v IS MAIS pre študentov APZ a sprístupniť ich študentom
v prednostnej postupnosti pre končiace ročníky,
b) vypísať v každom týždni skúškového obdobia viac termínov, pričom jeden pedagóg
môže v jeden deň vyskúšať maximálne 10 študentov,
c) počas písomnej časti skúšky zabezpečiť v miestnosti dostatočný vzdialenostný
odstup medzi skúšanými študentami, ako aj medzi študentom a pedagógom,
d) považovať obsah samoštúdia v podobe prípadových štúdií, príkladov z policajnej
praxe a pod., vychádzajúc z odbornej problematiky každej katedry (náhradné
plnenie) v aktuálnej spoločenskej situácii spôsobenej COVID-19 a vzhľadom
na aplikáciu dištančných metód vzdelávania za substitút priebežného hodnotenia
pedagógom,

e) zabezpečiť, aby obsah samoštúdia korešpondoval so splnením podmienok
stanovených v informačnom liste predmetu na získanie kreditov.
2) vedúcim katedier vykonať kontrolu plnenia úloh uložených týmto opatrením jednotlivými
pedagógmi v požadovanom termíne;
3) vedúcim ZP po 30. 4. 2020 (termín odovzdania ZP záväzný pre študentov):
a) do 10. 5. 2020 vypracovať posudok k ZP a vložiť ho do IS EZP,
b) zabezpečiť, aby v rovnakom termíne vypracoval posudok oponent ZP a vložil
ho do IS EZP,
c) do 15. 5. 2020 na základe vlastného poznania študenta a na základe hodnotenia
vyplývajúceho z vložených posudkov stanoviť celkové záverečné hodnotenie ZP
a následne ho podľa požiadaviek spracovať v IS MAIS a IS EZP.
4) prorektorovi pre pedagogickú činnosť najneskôr do troch pracovných dní od termínu
stanoveného rektorkou APZ zaslať harmonogram termínov štátnych skúšok na katedry,
pričom:
a) štátne skúšky začnú najskôr dva týždne od termínu doručenia harmonogramu
na katedry,
b) v tomto termíne budú s harmonogramom oboznámení aj študenti.
5) študentom a pedagógom APZ z dôvodu ďalšej informovanosti povinne sledovať svoje
e-mailové kontá, IS MAIS, FB APZ a webové sídlo APZ.
V. vyhradzujem
v súvislosti s vývojom ochranných opatrení vlády SR k šíreniu COVID-19 právo rektorky
APZ na zmenu ustanovení uložených týmto opatrením a na zmenu formy realizácie
semestrálnych skúšok z prezenčnej formy na formu dištančnú.
VI. Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vydania.
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