Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pokyny pre administrátorov k dištančným štátnym skúškam
na inžinierskom stupni štúdia v ak. roku 2019/2020
Na všetkých fakultách SPU v Nitre budú prebiehať štátne skúšky na inžinierskom
stupni štúdia prostredníctvom videokonferencie (online). Na dištančné štátne skúšky sa bude
používať aplikácia na videohovory MS TEAMS. V každej štátnicovej komisii bude
administrátor, ktorý bude zodpovedný za nastavovanie a prevádzkovanie výpočtovej techniky
potrebnej k uskutočneniu štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie.
Podľa poskytnutých podkladov zo študijného oddelenia fakulty, zabezpečujú
administrátori komunikáciu cez MS TEAMS medzi štátnicovou komisiou a študentmi
(pripájajú a odpájajú študentov do videokonferencie počas štátnej skúšky podľa vopred
stanoveného poradia študentov).
Administrátori, ktorí v predstihu obdržia zoznam skúšaných študentov sa so študentmi
spoja prostredníctvom MS TEAMS a otestujú spojenie (nastavenie mikrofónu, reproduktora
a kamery). Taktiež skontrolujú, či má študent v príslušnej skupine vloženú prezentáciu
záverečnej práce. Termín skúšobného prihlásenia, testovania spojenia a kontroly vloženia
prezentácie do MS TEAMS bude minimálne tri pracovné dni pred štátnou skúškou.
Administrátori vytvárajú skupiny pre príslušnú štátnicovú komisiu, v zmysle pokynov
dekanátu príslušnej fakulty.
Administrátori dohliadajú na to, aby bol počas neverejného zasadnutia štátnicovej
komisie vypnutý zvuk a kamera. Štátnicová komisia rozhodne o výsledku štátnej skúšky
a administrátor opäť zapne kameru s mikrofónom, aby mohol byť študentovi ihneď po štátnej
skúške oznámený výsledok.
Keďže sú štátne skúšky verejné, administrátori pri plánovaní videokonferencií
zabezpečia aj odkazy na pripojenie divákov. Tieto odkazy zverejnia na webových stránkach
fakúlt na príslušnom mieste s jednoduchým manuálom, ako sa na skúšku pripojiť. Keďže sa
počas prebiehajúcich štátnych skúšok budú chcieť pripájať viacerí „diváci“, úlohou
administrátorov je aj manažovať ich vstup a oprávnenia (vypnutý mikrofón, vypnutá kamera),
aby nijakým spôsobom nenarušili priebeh skúšania. Administrátor zabezpečuje aj to, aby

v čase identifikácie študenta, (keď študent priloží svoj preukaz študenta, respektíve index na
web kameru), nebol vykonávaný verejný prenos z dôvodu ochrany osobných údajov študenta.
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