Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dodatok č. 2 k príkazu rektorky č. 8/2021,
k organizácii štúdia v akademickom roku 2021/2022
na SPU v Nitre

Rok 2021

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „SPU”) vydáva v súlade s čl.
10 ods. 1 Organizačného poriadku SPU tento Dodatok č. 2 k príkazu rektorky č. 8/2021
k organizácii štúdia v akademickom roku 2021/2022 na SPU v Nitre (ďalej len „príkaz rektorky“).

Príkaz rektorky č. 8/2021 sa mení takto:

1. V časti Epidemické opatrenia pre zabezpečenie prezenčnej výučby na SPU v Nitre sa druhá
odrážka nahrádza vetou:
Od 1.11.2021 do odvolania pri vstupe do objektov sú študenti, zamestnanci a návštevy
univerzity povinní:
- v exteriéri SPU v Nitre riadne prekryť horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím
respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky a to rúška, šálu alebo šatky
pri vykonávaní prezenčného vzdelávania a na hromadnom podujatí konanom na
SPU v Nitre (povinnosť neplatí pri osobách vzdialených od seba na viac ako 2 metre)
s výnimkou výkonu športu na interiérových športoviskách Centra univerzitného
športu.
2. V časti Organizácia štúdia na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia
v dennej a externej forme štúdia sa druhý odsek mení:
Od 3.11.2021 až do odvolania bude prebiehať výučba (prednášky aj cvičenia) dištančnou
metódou u študentov na I. a II. stupni štúdia.
Výnimku z tohto režimu môže nariadiť dekan príslušnej fakulty pri študijných programoch
s vysokým podielom nevyhnutnej prezenčnej metódy vzdelávania. Vzdelávanie počas tejto
výnimky prebieha v režime OTP.
Prax študentov bude prebiehať prezenčne v režime „OTP“.
V okresoch zaradených do 3. stupňa ohrozenia bude prax pozastavená do odvolania.
Od 3.11.2021 sú študenti I. a II. stupňa štúdia pri nástupe na prax a na prezenčnú výučbu (ak
prezenčnú výučbu nariadil dekan príslušnej fakulty), povinní predložiť učiteľovi alebo
zamestnancovi zabezpečujúcemu danú rozvrhovú akciu:
- doklad o plnom očkovaní (potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, COVID pas),
- negatívny výsledok testu, nie starší ako 48 hodín – AG test, alebo 72 hodín RT-PCR test,
- potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Vzdelávanie študentov na III. stupni štúdia v dennej forme bude prebiehať prezenčne.
V prípade nepredloženia dokladov môže byť študentovi odopretá účasť na praxi, resp.
prezenčnej výučbe (ak prezenčnú výučbu nariadil dekan príslušnej fakulty).

Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 2 k Príkazu rektorky č. 8/2021 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 3. 11.
2021. Ostatné ustanovenia Príkazu rektorky č. 8/2021 zostávajú v platnosti.
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