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Príkaz dekana č. 2/2022 

 

o metódach štúdia a spôsobe vykonania skúšok  

v letnom semestri a. r. 2021/2022 na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. 

Selyeho   
  
Dekan Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len „dekan“ a „fakulta“ 

alebo „FEI UJS“) podľa článku 26 ods. 4 Štatútu FEI UJS, v nadväznosti na Príkaz rektora č. 

3/2022 zo dňa 07.02.2022 a opatrenia príslušných orgánov v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19, vydáva nasledovný príkaz: 

 

Článok 1 
Rozsah pôsobnosti 

 

Tento príkaz sa vzťahuje pre všetkých študentov a vyučujúcich študijných programov FEI 
UJS v dennej a externej forme štúdia. 
 
 

Článok 2 
Metódy štúdia a spôsob vykonania skúšok  

pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej forme    

 

1. Pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej forme semináre 

a prednášky od 1. apríla 2022 sa uskutočnia prezenčnou formou, priamym 

kontaktom študenta a vyučujúceho. 

 

2. Pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej forme vykonanie  

 - semestrálnych skúšok sa uskutoční prezenčnou formou, 

 - štátnych záverečných skúšok sa uskutoční prezenčnou formou. 

 

Článok 3 
Metódy štúdia a spôsob vykonania skúšok 

pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v externej forme štúdia   

 

1. Pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v externej forme semináre 

a prednášky sa naďalej uskutočnia dištančnou metódou (online) štúdia, bez 

priameho kontaktu študenta a vyučujúceho. 

2. Pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v externej forme vykonanie 

- semestrálnych skúšok sa uskutoční prezenčnou formou, 

- štátnych záverečných skúšok sa uskutoční prezenčnou formou. 
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Článok 4 
Metódy štúdia a spôsob vykonania skúšok  

pre študentov doktorandského štúdia    

 

 

1. Pre študentov doktorandského štúdia semináre a prednášky sa naďalej uskutočnia 

prezenčnou formou, priamym kontaktom študenta a vyučujúceho. 

 

2. Pre študentov doktorandského štúdia  

 - vykonanie dizertačných skúšok sa uskutoční prezenčnou formou, 

 - obhajoba dizertačných prác sa uskutoční prezenčnou formou. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Nariaďuje sa naďalej dodržiavať aktuálne protiepidemiologické opatrenia v záujme 

zabránenia ďalšieho šírenia pandémie. Chráňte seba a zdravie ostatných 

spoluobčanov!  

2. Tento príkaz bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Kolégia dekana FEI UJS dňa 

29.03.2022. 
3. Zrušuje sa Príkaz dekana č. 1/2022 zo dňa 22.02.2022. 
4. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho podpísania dekanom FEI UJS a účinnosť 

od 01.04.2022. 
 

 

V Komárne, dňa 30.03.2022 

 

 

    Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 
    dekan FEI UJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


