Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 21.11.2019
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Zásady prijímacieho konania na magisterské štúdium pre akademický rok 2020/2021
3. Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021
4. Správa o hodnotení štúdia
5. Dlhodobý zámer FSŠ
6. Systemizácia miest na FSŠ
7. 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
2020/2021.
Hlasovanie:

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/211119:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Zásady prijímacieho konania na
magisterské štúdium pre akademický rok 2020/2021 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 2020/2021.
Hlasovanie:

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/211119:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Zásady prijímacieho konania na
doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021 bez pripomienok.
K bodu 4:
Pán prodekan Szekeres podal správu z hodnotenia vzdelávania a učiteľov na FSŠ UKF
v Nitre a to študentmi v akademickom roku 2018/2019. Kladne hodnotí vysoký počet
vyplnených dotazníkov. Úplné znenie správy obdržali senátori vopred a poznajú jej obsah.
Hlasovanie:

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/211119:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Správu o hodnotení štúdia bez
pripomienok.

K bodu 5:
Pani dekanka informovala: Dlhodobý zámer FSŠ UKF v Nitre na obdobie 2019 –
2025 bol dňa 4.10.2019 prerokovaný VR FSŠ, ktorý rada brala na vedomie a odporučila AS
FSŠ na schválenie.
Hlasovanie:

za: 11

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 4/211119:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Dlhodobý zámer FSŠ bez pripomienok.
K bodu 6:
Pani dekanka pokračovala: Katedra cestovného ruchu zabezpečuje okrem
bakalárskeho už aj magisterské štúdium tohto študijného programu. Z uvedeného dôvodu je
veľmi potrebné prijať ďalšieho pedagóga (odborného asistenta s PhD.) na toto pracovisko.
Okrem toho sa na Ekonomickom oddelení našej fakulty nahromadila ekonomická agenda,
preto navrhuje pani dekanka prijať administratívnu pracovníčku na toto oddelenie.
Hlasovanie:

za: 11

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 5/211119:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje systemizáciu funkčných a pracovných
miest na FSŠ UKF v Nitre s účinnosťou od 1.1.2020 do 31.8.2020 bez pripomienok.
K bodu 7:
Pán prodekan Szekeres informoval:
- dňa 23.11.2019 bude Deň otvorených dverí na našej fakulte. Je to novinka, nakoľko to
pripadá na sobotu a to kvôli rodičom záujemcov o štúdium (aby mohli prísť na DOD FSŠ aj
oni).
Dr. Balla pokračoval:
- tradičný vianočný koncert FSŠ sa bude konať dňa 9.12.2019 o 16.30 hod. v kostole
reformovanej cirkvi v Nitre
- zasadnutie AO FSŠ sa bude konať dňa 18.12.2019 o 10.00 v prednáškovej miestnosti D2,
následne, o 16.00 hodine sa uskutoční vianočné posedenie pre zamestnancov fakulty
- voľba dekana bude vyhlásená v januári 2020. Termín bude upresnený.
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 21.11.2019
Zapísala: Hajnalka Budinszky

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

