Další předpisy Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

NAŘÍZENÍ DĚKANA
1 / 2021
Organizace zahájení letního semestru
akademického roku 2020/2021
Organisation of the beginning of the summer semester
of the academic year 2020/2021

Určeno: studentům a zaměstnancům PEF

č. j.: UM/598/2021-1

ze dne:

18. 1. 2021

dne:

18. 1. 2021

Platnost ode dne:

18. 1. 2021

Účinnost ode dne:

15. 2. 2021

Účinnost do dne:

28. 3. 2021

Předkladatel: děkan PEF
Schválil:

děkan PEF

Počet stran:

2

Počet příloh:

0

V souladu s rozhodnutím Ministerstva, o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých
vysokých škol při mimořádné situaci ze dne 4. 1. 2021, čj. MSTM-45977/2020-2, s ohledem na
nejistotu a nepředvídatelnost budoucího vývoje situace a se záměrem vytvořit stabilní
a předvídatelné prostředí pro uskutečňování vzdělávací činnosti na Provozně ekonomické
fakultě Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „fakulta“) určuji podobu organizace zahájení
letního semestru akademického roku 2020/2021 takto:
(1) Veškerá výuka na fakultě bude započata dne 15. 2. 2021 v online formě a v online formě
bude probíhat do 28. 3. 2021 (dále jen „období“).
(2) Studentům fakulty se umožňuje v tomto období návštěva fakulty v rozsahu a za účelem
určeným v danou dobu platným nařízením vlády.
(3) Průběžné kontroly studijních povinností dle čl. 17 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu
Mendelovy univerzity v Brně v tomto období proběhnou v online nebo distanční formě.
(4) Garanti předmětů zveřejní nejpozději do 21. 2. 2021 detaily k průběhu a organizaci
předmětů pro toto období, a to v Dokumentovém serveru předmětu v UIS.
(5) Promoce se v původním únorovém termínu ruší. Úspěšní absolventi si mohou
vyzvednout diplom a diploma supplement na Studijním oddělení fakulty dle pokynů
Studijního oddělení fakulty. O náhradním termínu promocí a způsobu jejich organizace
budou úspěšní absolventi informováni v době, kdy bude jasné, že mohou proběhnout
bez problémů a omezení.

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1 / 613 00 Brno
Česká republika / Czech Republic
Mendel University in Brno

Provozně ekonomická fakulta
IČ 62156489
T +420 545 132 701
DIČ CZ62156489
F +420 545 132 797
Faculty of Business and Economics

studijni@pef.mendelu.cz
www.pef.mendelu.cz
www.pef.mendelu.cz/en

Další předpisy PEF MENDELU:
Nařízení děkana č. 1/2021 Organizace zahájení letního semestru

(6) Toto nařízení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 15. 2. 2021.

According to the decision of the Ministry, on special authorisations of public and private
higher education institutions in the extraordinary situation from 01/04/2021, ref. No. MSMT45977/2020-2, with regard to the uncertainty and unpredictability of the future
development of the situation and with the goal to create a stable and predictable
environment for educational activities at the Faculty of Business and Economics of Mendel
University in Brno (hereinafter referred as “faculty”) I declare the form of the organisation
of the beginning of the summer semester of the academic year 2020/2021:
(1) All classes at the faculty will be started in an online form on 02/15/2021 and they will be
carried out in the online form until 03/28/2021 (hereinafter referred as “online period”).
(2) Students of the faculty are permitted to visit the faculty’s premises in the extend and
for the purposes enabled by by that time effective decree of the government.
(3) Continuous checks of the study obligations according to article 17 paragraph 5 of the
Study and Examinations Regulations of Mendel University in Brno will take place in the
online or distance form during the online period.
(4) Courses’ supervisors will publish the details of the form and organisation of the courses
for the online period in the Document server of the course in UIS no later than on
2/21/2021.
(5) The graduation ceremonies are cancelled in February. Graduates can pick the
diplomas and diploma supplements up at the Study department of the faculty
according to instructions of the Study department of the faculty. Graduates will be
informed of the substitute term for the graduation ceremonies as well as of their
organisation in time when it will be clear that the graduation ceremonies can safely
take place without any restrictions.
(6) This Directive shall come into effect on 02/15/2021.
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