10/2020 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci
zkouškového období v LS 2020
Vyhláška reaguje na nastalé období narušeného studia v době proti-COVIDových
opatření, kdy je omezen chod vysokých škol a omezeno srocování obyvatelstva.
Institut mezinárodních studií FSV UK plně respektuje opatření a navzdory všem
omezením zachová svojí činnost (v distanční či prezenční formě), aby bylo
umožněno studentům pokračovat ve studiu.

A. Tato vyhláška vychází z následujících nadřízených předpisů:
a) Zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým
druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen
Z135/2020)
b) Zvláštních pravidel studia na Univerzitě Karlově z 30. dubna 2020 (dále jen
ZPS 2020)
c) Opatření děkanky FSV UK č. 9/2020 p.n. Pokyny ke zkouškovému období
letního semestru v akademickém roce 2019/2020 (dále jen OD 2020/9)
d) Současně respektuje jak Podmínky přítomnosti studenta na fakultě, tak i další
eventuální předpisy a metodické pokyny.

B. Ve smyslu výše uvedených předpisů a s ohledem na možnou proměnlivost
zdravotní situace a její formální rámce tato vyhláška upravuje a specifikuje
podmínky organizace zkouškového režimu na IMS v rámci zkouškového období
LS školního roku 2019/2020 v období od 10.5. do 25.9.2020

C. Charakteristika přípustných způsobů zkoušení, jejich kombinací a povinných
parametrů zkušebního procesu:
1) Vyučující předmětů, resp. jejich garanti v případě většího počtu vyučujících
(dále jen vyučující), do 10.5.2020 rozhodnou a v SIS zveřejní (položka Podmínky
splnění předmětu), jestli jejich předměty budou zkoušeny výlučně ústní formou
nebo výlučně distanční formou nebo kombinací ústní a písemné formy.
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2) U zkouškových termínů uskutečňovaných ústní formou vyučující předmětu
explicitně uvedou (ve zkouškovém záznamu v SIS je k tomu určená kolonka
„Poznámka“), jde-li o prezenční nebo distanční formu zkoušení (obě formy je
možné kombinovat především u ústního zkoušení).
3) V případě ústní prezenční formy sekretariát IMS zkontroluje, eventuálně zajistí
základní hygienické podmínky zkoušení v souladu s čl. 2d) OD 2020/9 a vyučující
předmětu ve spolupráci se sekretariátem IMS zajistí naplnění čl. 4 OD 2020/9.
4) V případě ústní distanční formy zkoušení v souladu s čl. 2e) DO 2020/9 zajistí
garanti předmětu ve spolupráci se sekretariátem IMS korektnost zkoušky a způsob
jejího zajištění popíšou v SIS (položka Podmínky splnění předmětu).
5) V případě úpravy zkoušení nebo jeho převodu na písemnou formu (ať již
úplného nebo kombinovaného s ústní formou) vyučující předmětu popíšou v SIS
(položka Podmínky splnění předmětu) způsob organizace písemné formy tak, aby
splňoval požadavky čl. 2f) a 2g) OD 2020/9.
6) V případě střídání různého typu zkoušek (prezenční x distanční) je možné
kombinovat různé formy testu (ústní zkoušení /prezenční a distanční/ x multiple
choice test x test s otevřenými odpověďmi). Zkoušející musí zaručit, aby byly
všechny typy zkoušení stejně náročné.
7) Termíny zkoušek s úpravami a komentáři ve výše uvedeném smyslu zanesou
vyučující předmětu do SIS do 10.5.2020 tak, aby jejich počet a vypsání s ohledem
na reálnou situaci splňovaly požadavky čl. 2a-e) OD 2020/9; dále viz č. 8 této
vyhlášky.
8) Jakékoliv další změny zkouškového režimu vyvolané zdravotními nebo jinými
závažnými faktory (na straně zkoušeného nebo vyučujícího) budou vyučující
předmětu konzultovat se zástupcem ředitele pro studium, po jejich schválení je
neprodleně zanesou do SIS a informují o nich studenty.
9) Termíny musí být rovnoměrně rozmístěny v průběhu zkouškového a alespoň
jeden termín musí být distanční formou (více viz Metodika pro uskutečňování
distančních kontrol studia - https://cczv.cuni.cz/CCZV-239.html). Možné rozvržení
termínů:
a) řádné květen a červen, opravný září nebo
b) řádný červen a červenec, opravný září.
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D. Konzultace:
1. Vyučující drží konzultační hodiny v prezenční nebo distanční formě. Studenti
musí nejprve kontaktovat vyučujícího a ověřit formu konzultací.
2. Přímé konzultace v budovách FSV jsou možné za dodržení všech souvisejících
hygienických omezení (rouška, dezinfekce, omezený počet osob v jedné místnosti,
vzdálenost mezi osobami min. 2 metry) a předpisů (viz čl. A/d této vyhlášky).

E. Studijní místnost:
1. IMS zřizuje pro své studenty studijní místnost J3006. Místnost je přístupná od
pondělí do pátku, 9-16 hodin. Místnost může v jeden čas využívat maximálně 3
studenti. Využití místnosti je nutné předem rezervovat na sekretariátu IMS
251080251 nebo u Barbory Krempaské (barbora.krempaska@fsv.cuni.cz).
V případě vyšší poptávky bude zařízena větší místnost.

F. Sekretariát:
1. Úřední hodiny sekretariátu jsou stanoveny v květnu a červnu 2020 na pondělí až
pátek 9-16. Sekretariát na STAN je trvale uzavřen.

F. Přechodné ustanovení
1) Tato vyhláška ředitele nahrazuje Vyhlášku ředitele 08/2020 k 10.5.2020 (její
část věnovanou výuce k 17.5.2020).

V Praze, dne 12. května 2020

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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