Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 17.2.2016
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Predstavenie projektu kandidáta na dekana FSŠ
3. Diskusia
4. Voľba kandidáta na dekana FSŠ
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Akademického senátu FSŠ, doc. PhDr.
Anna Sándorová, PhD., ktorá prítomných privítala a oboznámila ich s programom zasadnutia.
Program bol členmi senátu jednohlasne schválený.
K bodu 2:
Pani predsedníčka odovzdala slovo p. doc. Žofii Bárcziovej, kandidátke na dekana
FSŠ, ktorá predstavila svoj projekt členom AS FSŠ a prítomným hosťom.
K bodu 3:
Ing. Polláková: v decembri 2015 skončilo riešenie projektu zo Štrukturálnych fondov
Európskej únie. Plánuje podať podobný projekt aj v budúcnosti?
Doc. Bárcziová: bola by rada, ak by bola fakulta úspešná pri podávaní podobného
projektu, aj keď je to veľmi náročné. Je ťažké uspieť aj pri KEGA/VEGA projektoch, preto
by sa radšej sústredila na medzinárodné projekty, aj na menšie, ako sú: International Visegrad
Fund, Danube strategy, atď.
Dr. Szekeres: aké možnosti vidí v rozšírení medzinárodných mobilít?
Doc. Bárcziová: podpísanie bilaterálnych dohôd s vysokoškolským inštitúciami
v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Českej republike. Rezervy máme aj v oblasti cestovného
ruchu, toho času na tom pracuje s Dr. Palenčíkovou, vedúcou Katedry cestovného ruchu FSŠ.
Dr. Gallik: ako bude pokračovať v propagácii fakulty?
Doc. Bárcziová: hlavne v tých médiách a fórach, ktoré sú obľúbené v kruhu našej
cieľovej skupiny. Na záver dodala: nech dopadnú dnešné voľby dekana akokoľvek, ďakuje
zamestnancom fakulty za ich doterajšiu spoluprácu.
K bodu 4:
Pani predsedníčka AS pristúpila k voľbám dekana. Navrhla sčítaciu komisiu
v nasledovnom zložení: Dr. Pataiová, Dr. Menyhárt, Mgr. Kantár.
Hlasovanie za členov sčítacej komisie:

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Hlasovanie za dekana FSŠ prebehlo tajným spôsobom. Odovzdaných bolo 12 platných
hlasovacích lístkov.
Hlasovanie: za: 10

proti: 0

zdržal sa: 2

Uznesenie č. 1/170216:
Akademický senát FSŠ schvaľuje Dr. habil. PaedDr. Žofiu Bárcziovú, PhD. za
kandidáta na dekana FSŠ UKF v Nitre.

K bodu 5:
V tomto bode programu neboli žiadne výstupy.
V závere zasadnutia sa pani predsedníčka poďakovala za aktívnu účasť senátorov na
tomto rokovaní a ukončila zasadnutie Akademického senátu FSŠ.
V Nitre dňa 17.2.2016
Zapísala: Hajnalka Budinszky

Schválila:

2

Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
predsedníčka AS FSŠ

