Pokyn Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity č. 2/2021

Realizace výuky v jarním semestru akademického roku
2020/2021
(ve znění účinném od 24. 2. 2021)
Tento pokyn stanoví podmínky pro organizaci a realizaci výuky probíhající v jarním
semestru akademického roku 2020/2021 (dále jen „JS 2021“) v magisterských studijních
programech na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity (dále jen „FaF MU“).

Část první
Úvodní ustanovení
1. Každý předmět vyučovaný na FaF MU v magisterských studijních programech v JS
2021 má v Informačním systému MU (dále jen „IS MU“) zřízenou interaktivní osnovu.
2. Interaktivní osnova předmětu obsahuje tyto informace:
a) informace a pokyny týkající se organizace výuky v JS 2021,
b) kontaktní informace a konzultační hodiny vyučujících podílejících se na výuce,
c) informace k ukončení předmětu,
d) podle potřeby další aktuální informace, odkazy na studijní materiály a opory, apod.
3. Za obsah interaktivní osnovy odpovídá garant předmětu.

Část druhá
Přednášky
1. Přednášky v JS 2021 probíhají on-line za použití digitálních technologií. Přednáška
může být realizována:
a) synchronně podle stanoveného rozvrhu, živým přenosem a se záznamem,
zpřístupněným po dobu 48 hodin od konání přednášky,
b) asynchronně pomocí videozáznamu nebo komentované audiovizuální prezentace,
zveřejněné nejpozději v den konání přednášky, aspoň jednu hodinu před začátkem
přednášky, stanoveným semestrálním rozvrhem výuky a zpřístupněným po dobu
48 hodin, s možností živé konzultace a diskuze v době konání přednášky podle
rozvrhu.
2. Konkrétní formu realizace přednášek dle bodu 1) určí garant předmětu a je povinen
příslušné informace poskytnout studentům v dostatečném předstihu před zahájením
výuky předmětu.
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Část třetí
Cvičení
1. Výuka v rámci cvičení probíhá kontaktní formou, prezenčně dle rozvrhu, a to alespoň
v rozsahu 50 % určené hodinové dotace. Kontaktní výuka je doplněna vhodným
způsobem distančními úkoly a aktivitami tak, aby byl dodržen sylabus předmětu,
celková hodinová dotace předmětu, určená akreditací studijního programu a
požadované výstupy z učení.
2. Při realizaci praktické výuky v kontaktní formě musí být dodržena základní hygienická
a bezpečnostní pravidla:
a) počet přítomných osob: maximálně 15,
b) rozestupy: minimálně 2 m,
c) povinnost nošení ochrany úst a nosu.
3. Neúčast na výuce nad rámec povolené absence je student povinen omluvit v souladu
se Studijním a zkušebním řádem MU písemně na studijním oddělení fakulty do 5
pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána. Adekvátní náhradu
absence stanoví garant předmětu anebo jím pověřený vyučující.
4. V případě nařízení úplného zákazu osobní přítomnosti studentů při výuce se budou
cvičení realizovat on-line, synchronně podle stanoveného rozvrhu.

Část čtvrtá
Semináře
1. Výuka v seminářích probíhá podle stanoveného rozvrhu přednostně on-line za použití
digitálních technologií. Seminář může být realizován:
a) synchronně podle stanoveného rozvrhu,
b) pomocí videozáznamu nebo komentované audiovizuální prezentace, zveřejněné
v době konání semináře podle rozvrhu a s možností živé konzultace a diskuze s
vyučujícím.
2. Dle charakteru studijního předmětu může garant předmětu stanovit realizaci seminární
výuky částečně kontaktní formou. Takto realizovaná kontaktní výuka je doplněna
vhodným způsobem distančními úkoly a aktivitami tak, aby byl dodržen sylabus
předmětu, celková hodinová dotace předmětu, určená akreditací studijního programu
a požadované výstupy z učení.
3. Při realizaci seminární výuky v kontaktní formě musí být dodržena základní hygienická
a bezpečnostní pravidla:
a) počet přítomných osob: maximálně 15,
b) rozestupy: minimálně 2 m,
c) povinnost nošení ochrany úst a nosu.
4. Neúčast na výuce nad rámec povolené absence je student povinen omluvit v souladu
se Studijním a zkušebním řádem MU písemně na studijním oddělení fakulty do 5
pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána. Adekvátní náhradu
absence stanoví garant předmětu anebo jím pověřený vyučující.
5. V případě nařízení úplného zákazu osobní přítomnosti studentů při výuce se budou
semináře realizovat on-line, synchronně podle stanoveného rozvrhu.
6. V seminární výuce je v průběhu jejího konání nezbytné zajistit dostatečnou
interaktivitu studentů a vyučujícího.
7. Rozsah výuky přiměřeně odpovídá obvyklé studijní zátěži ve standardní formě výuky,
přičemž garant předmětu a vyučující zohlední distanční formu výuky.
8. Náhrada výuky v jiných seminárních skupinách je možná pouze s výslovným
souhlasem vyučujících.
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Část pátá
Konzultace
1. Individuální konzultace mohou být realizovány prezenční formou anebo on-line.
2. Při realizaci konzultace v prezenční formě musí být dodržena základní hygienická a
bezpečnostní pravidla:
a) počet přítomných osob: maximálně 2 (1 student a 1 vyučující),
b) rozestupy: minimálně 2 m,
c) povinnost nošení ochrany úst a nosu.
3. Každý vyučující si stanoví konzultační hodiny v průběhu pracovního týdne, mimo svoji
rozvrhovanou výuku, v minimálním rozsahu 1 hodina pro prezenční a 1 hodina pro online konzultace.
4. Konzultační hodiny vyučujícího musí být uvedeny v IS MU:
a) v osobním profilu vyučujícího,
b) v interaktivní osnově vyučovaného předmětu.

Část šestá
Ukončování předmětů
1. Garant studijního předmětu před zahájením výuky v JS 2021 uvede v IS MU a
v interaktivní osnově předmětu způsob ukončení předmětu, včetně možnosti
distančního ukončení předmětu.
2. 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.
3. Zkoušky a zápočty mohou být uskutečňovány prezenčně nebo distančně.
4. Při realizaci prezenčního ověřování znalostí musí být dodržena základní hygienická a
bezpečnostní pravidla:
a) počet přítomných osob: maximálně 10,
b) rozestupy: minimálně 2 m,
c) povinnost nošení ochrany úst a nosu.
5. V případě nařízení úplného zákazu osobní přítomnosti studentů při výuce (vč. ověřování
znalostí) se bude ukončování předmětů realizovat on-line.
6. V případě realizace ústní formy distanční zkoušky zkoušející zabezpečí, aby průběh
zkoušky byl nahráván a nahrávka po dobu 30 dnů archivována. Zkoušející je povinen
po uplynutí této doby nahrávku a veškeré její případné kopie trvale smazat.

Část sedmá
Laboratorní a experimentální práce
1. Laboratorní a experimentální práce (např. získávání výsledků pro účely zpracování
kvalifikační práce, účast na řešení projektů) mohou být realizovány prezenčně, za
předpokladu dodržení základních hygienických a bezpečnostních pravidel:
a) počet přítomných osob: maximálně 15,
b) rozestupy: minimálně 2 m,
c) povinnost nošení ochrany úst a nosu.
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Část osmá
Závěrečná ustanovení
1. Výkladem tohoto pokynu pověřuji proděkana pro studium.
2. Za dodržování ustanovení tohoto pokynu jsou zodpovědní přednostové ústavů a garanti
předmětů.
3. Tento pokyn může být podle potřeby a vývoje epidemiologické situace průběžně
doplňován a aktualizován.
4. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Přílohy: č. 1 - Související odkazy a dokumenty

V Brně 24. 2. 2021

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, v. r.
děkanka FaF MU

Gestor: PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. - proděkanka pro studium
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Příloha č. 1

Související odkazy a dokumenty
Masarykova
univerzita
–
aktuální
opatření
týkající
se
COVID-19:
https://www.muni.cz/koronavirus
- Univerzitní semafor: https://www.muni.cz/koronavirus/univerzitni-semafor
- Rozhodnutí rektora MU č. 1/2021 „Mimořádná opatření v souvislosti s rizikem
nákazy onemocnění COVID-19“:
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostat
ni_dokumenty/Ostani_rozhodnuti/rozhodnuti_rektora/110322507/Rozhodnuti_rektora_
MU_c._1_2021__Mimoradna_opatreni_v_souvislosti_s_rizikem_nakazy_onemocneni_COVID_-19.pdf
- Metodický list Studijního odboru RMU č. 1/2020 „Metodika distančního zkoušení a
ukončení předmětů“:
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostat
ni_dokumenty/Metodika/studijni_odbor/ML_1_2020_Metodika_distancniho_zkouseni_a_
ukonceni_predmetu_ucinnost_010620.pdf
- Metodický list Studijního odboru RMU č. 2/2020 „Organizace výuky v podzimním
semestru 2020“:
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostat
ni_dokumenty/Metodika/studijni_odbor/ML_2_20_Organizace_vyuky_v_PS_2020_revize
_09102020.pdf
- IS MU – Možnosti distanční výuky: https://is.muni.cz/do/mu/samostudium/index.html
- IS MU – Nápověda, sekce „Učitel“ a „E-learning“: https://is.muni.cz/auth/napoveda/
- MZ ČR – Aktuálně o koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje: https://www.khsbrno.cz/index.php
- MŠMT – Informace pro oblast VŠ a VaV v souvislostí s pandemií:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie-1
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Kvalifikovaný elektronický podpis:
Radka Opatřilová
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