Metodický list Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 2/2020

Organizace výuky v podzimním semestru 2020
(ve znění účinném od 12. 10. 2020)
Tento metodický list upravuje parametry a průběh výuky (Čl. 9 SZŘ) a zkoušek v podzimním semestru
2020 v návaznosti na platné vnitřní předpisy Masarykovy univerzity a aktuální omezení vydaná státními
orgány České republiky v důsledku pandemie COVID-19.
Pro účely tohoto metodického listu se synchronní výukou rozumí on-line výuka v reálném čase, a to
včetně nebo bez provedení záznamu.
Článek 1
(1) Osobní přítomnost studentů na výuce a osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního
vzdělání se zakazuje.
(2) Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce se nevztahuje na tyto případy:
a) klinická a praktická výuka a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů;
b) individuální konzultace;
c) konání státní závěrečné zkoušky a státní doktorské zkoušky;
d) individuální návštěvy knihoven a studoven.
(3) Přednášky v podzimním semestru 2020 probíhají on-line za použití digitálních technologií.
Výuka přednášek je realizována synchronně (v čase dle stanoveného rozvrhu pro prezenční
výuku) nebo asynchronně z předem pořízeného obrazového nebo zvukového záznamu
s podporou výukových materiálů.
Výuka uskutečňovaná prostřednictvím cvičení nebo seminářů probíhá on-line obdobně jako
přednášky nebo ji lze nahradit i jinou online formou s důrazem na zachování dostatečné míry
interaktivity.
(4) Garant studijního předmětu, jehož výuka bude v podzimním semestru 2020 uskutečňována za
použití digitálních technologií online, vyznačí tuto skutečnost v IS MU.
(5) Garant studijního předmětu odpovídá při přechodu na bezkontaktní výuku za takové využití
digitálních technologií, které zajistí, že výuka předmětu je v souladu s akreditací. Zejména se
nepovažuje za dostatečné pouhé poskytnutí studijních materiálů k samostudiu.
(6) Garant předmětu je oprávněn změnit způsob ukončení a metodu hodnocení předmětu
i v průběhu výuky. S takovou změnou musí být studenti seznámeni nejméně 3 týdny před
prvním řádným termínem ukončení předmětu.
(7) Pro studenty 1. ročníku zajistí garant studijního programu ve spolupráci s vyučujícími
pravidelnou synchronní výuku ve vhodném rozsahu doprovázenou dostatečnou nabídkou
individuálních konzultací.
(8) Pro podporu výuky bude nadále udržována a rozvíjena webová stránka
is.muni.cz/samostudium/
Michal Bulant
prorektor pro vzdělávání a kvalitu
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