Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 18.10.2018
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Zásady prijímacieho konania na magisterské štúdium pre akademický rok 2019/2020
3. Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020
4. Systemizácia pracovných miest
5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FSŠ
6. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akademického senátu FSŠ, dr. Štefan Balla,
ktorý privítal členov senátu, ako aj prítomných hostí. Následne oboznámil senátorov
s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.
K bodu 2:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. prodekana
Szekeresa o informácie k tomuto bodu programu. Pán prodekan oboznámil prítomných so
zmenami v Zásadách prijímacieho konania na magisterské štúdium pre akademický rok
2019/2020.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/181018:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Zásady prijímacieho konania na
magisterské štúdium pre akademický rok 2019/2020 bez pripomienok.
K bodu 3:
Pán prodekan Szekeres pokračoval v informovaní a to o zmenách v Zásadách
prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/181018:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Zásady prijímacieho konania na
doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020 bez pripomienok.
K bodu 4:
Pani dekanka informovala o zmenách v personálnom zložení Katedry cestovného
ruchu a požiadala členov Senátu o schválenie novej systemizácie pracovných miest FSŠ.
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/181018:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných
miest na FSŠ UKF v Nitre s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.8.2019 bez pripomienok.
K bodu 5:
Dr. Balla informoval: členke študentskej časti AS FSŠ, Eleonóre Majorovej, skončil
mandát (ukončenie štúdia na FSŠ), preto je potrebné jej miesto obsadiť novým členom.
Následne vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AS FSŠ s nasledovným
harmonogramom: do 15.11. odovzdanie návrhov, 20.11. konanie volieb. Je potrebné voliť

jedného zástupcu zo študentskej časti AO FSŠ z učiteľských študijných programov. Zloženie
volebnej komisie schválenej AS FSŠ dňa 24.8.2017 ostáva v platnosti: predseda: RNDr.
Attila Tóth, PhD., členovia: Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD., Mgr. Zuzana
Sándorová, PhD., Péter Fodor (študent MJ-BI), Natália Matejčíková (študentka RCR).
Diskusia:
Doc. Benyovszky: bolo by potrebné zmeniť zloženie volebnej komisie z dôvodu
nespokojnosti zo strany voličov pri posledných voľbách do AS FSŠ. Návrh na nových členov
nepredložil.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 1

proti: 0

Uznesenie č. 4/181018:
Predseda AS FSŠ UKF v Nitre so súhlasom Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS FSŠ UKF v Nitre s pripomienkami.
K bodu 6a):
Pani dekanka informovala o návrhu študijných programov FSŠ do akreditácie v roku
2018. Predmetom návrhu sú dva existujúce študijné programy fakulty a to: Stredoeurópske
areálové štúdiá na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Požiadala senátorov o podporu
z dôvodu plánovaných zmien osoby garanta a zmien v minimálnom personálnom zložení.
Uznesenie č. 5/181018:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie návrh študijného programu
Stredoeurópske areálové štúdiá bez pripomienok a navrhuje na prerokovanie vo
Vedeckej rade FSŠ UKF v Nitre.
K bodu 6b):
Prodekan Szekeres informoval o výsledkoch hodnotenia vzdelávania pedagógov
študentmi za zimný semester akademického roka 2017/2018. V rámci tohto prieskumu
dotazník vyplnilo 627 študentov, hodnotených bolo 36 pedagógov. Úplné znenie hodnotenia
obdržali senátori elektronickou poštou vopred.
Diskusia:
Doc. Bárcziová: k študentom: výsledky prieskumu sú nesmierne dôležité, lebo
z dotazníkov získava vedenie fakulty spätnú väzbu od študentov k nedostatkom atď.
K pomeru teórie a praxe: túto záležitosť reguluje vysokoškolský zákon, okrem toho od
januára 2018 ona sama aktívne komunikuje s riaditeľmi cvičných škôl a rieši to v rámci
svojich možností.
Dr. Szekeres: k praxi: od riaditeľov cvičných škôl máme pozitívnu spätnú väzbu
k povinnej praxi našich študentov, aj keď sú veľmi skromní, k svojim povinnostiam
pristupujú zodpovedne.
Uznesenie č. 6/181018:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Správu z hodnotenia vzdelávania
a učiteľov študentmi na FSŠ UKF v Nitre v akademickom roku 2017/2018
s pripomienkami.
K bodu 6c):
Pani dekanka predstavila návrhy dvoch nových predmetov: Úvod do štúdia sociálnych
médií a Seminár zo štúdia sociálnych médií. Dodala, že budú zaradené do bloku voliteľných
predmetov pre všetky študijné programy zabezpečované našou fakultou.
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Uznesenie č. 7/181018:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie predmety: Úvod do štúdia
sociálnych médií a Seminár zo štúdia sociálnych médií bez pripomienok.
K bodu 6d):
Dr. Balla pripomenul prítomným dátumy dôležitých udalostí, ktoré sa uskutočnia ešte
v roku 2018:
9.11. slávnosť k 15. výročiu založenia FSŠ UKF v Nitre spojená s imatrikuláciou študentov 1.
ročníka
13.11. voľby do AS UKF v Nitre
20.11. doplňujúce voľby do AS FSŠ
5.12. vianočný koncert na FSŠ
13.12. zasadnutie Akademickej obce FSŠ.
V závere zasadnutia sa pán predseda AS, dr. Balla, poďakoval členom senátu za ich
aktívnu účasť a ukončil zasadnutie Akademického senátu FSŠ.
V Nitre dňa 18.10.2018
Zapísala: Hajnalka Budinszky

Schválil:
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RNDr. Štefan Balla, PhD.
predseda AS FSŠ

