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VEC
Organizácia vzdelávacích aktivít počas prerušenia prezenčnej výučby na UNIZA
Na základe epidemiologických odporúčaní Krízového štábu Žilinskej univerzity v Žiline sa na
univerzite prerušuje výučba od 10. 3. 2020 (od 12:00 h) do 22. 3. 2020. Podotýkame, že dochádza
k prerušeniu prezenčnej (kontaktnej) formy výučby, nie k úplnému zastaveniu výučby. V tomto liste
uvádzame informácie o náhradných formách výučby.
Fakulta riadenia a informatiky UNIZA na zasadnutí kolégia dekana dňa 10.03.2020 prijala
opatrenia, ktorými je snaha dosiahnuť nezmenenú kvalitu výučby na fakulte.
Každý vysokoškolský učiteľ dostal pokyny, podľa ktorých má povinnosť najneskôr do 11.
marca do 12:00 h. informovať študentov o tom, ako bude zabezpečená výučba jeho predmetov
(akou formou). Vyučujúci budú študentov informovať, kedy a akou formou budú prebiehať online
konzultácie, počas ktorých budú študentom plne k dispozícii prostredníctvom e-mailu, aplikácie
Skype, prípadne inej (Webex, Duo, Teams...), diskusného fóra na stránke predmetu v systéme
Moodle a pod. Pre zabezpečenie kvality niektorých (najmä technických/technologických) predmetov
bude po obnovení prezenčnej formy vzdelávania zintenzívnená výučba tak, aby bolo možné
dobehnúť zameškané.
Týmto listom by sme Vás chceli požiadať o súčinnosť. Dočasné poskytovanie vzdelávania
dištančnou formou si zo strany študentov vyžaduje, aby si uvedomili, že teraz je viac zodpovednosti
na ich vzdelávacej aktivite a samoštúdiu. Pedagogický kolektív FRI UNIZA je pripravený byť súčinný
formou konzultačných hodín tak, aby študent mohol napredovať pri riešení zadaných úloh.
Žiadame Vás, aby ste pozorne sledovali e-vzdelávanie (moodle) a študentské e-maily
(zabezpečili si prípadne presmerovanie správ na súkromné e-maily) a postupovali podľa pokynov
vyučujúcich tak, aby po obnovení prezenčnej výučby bolo možné vyučovanie predmetu úspešne
ukončiť.
Taktiež Vás žiadame, aby ste pozorne sledovali informácie a pokyny na stránkach univerzity
a fakulty.
V prípade akýchkoľvek problémov vyplývajúcich z prerušenia prezenčnej výučby na UNIZA
(vzdelávanie, ubytovanie, konzultácie, informovanosť...), prosím bezodkladne kontaktujte
prodekana pre vzdelávanie e-mailom na adrese viliam.lendel@fri.uniza.sk.
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