Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 22.3.2018
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Výročná správa o činnosti FSŠ za rok 2017
- Správa o vedeckovýskumnej činnosti na FSŠ
- Správa o vzdelávacej činnosti na FSŠ
- Správa o medzinárodných vzťahoch na FSŠ
3. Výročná správa o hospodárení FSŠ za rok 2017
4. Rôzne
- a) Hodnotenie Dňa otvorených dverí
- b) Podujatia FSŠ v letnom semestri akademického roka 2017/2018
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 prítomných
prodekanov o stručné informácie k obsahu výročnej správy FSŠ za rok 2017 (výročnú správu
obdržali členovia AS FSŠ vopred):
- a): prodekanka Vargová: vedeckovýskumná činnosť
Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/220318:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Správu o vedeckovýskumnej činnosti na
FSŠ bez pripomienok.
-

b): prodekan Szekeres: vzdelávacia činnosť

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/220318:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Správu o vzdelávacej činnosti na FSŠ bez
pripomienok.
-

c): prodekanka Hegedűs: medzinárodná spolupráca

Hlasovanie:

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/220318:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Správu o medzinárodných vzťahoch na
FSŠ bez pripomienok.
K bodu 3:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke Bárcziovej, ktorá požiadala p. tajomníčku
Balkovú o stručné informácie k Správe o hospodárení za rok 2017 (materiál obdržali členovia
AS FSŠ vopred).
Diskusia:

Dr. Gallik: niektoré finančné prostriedky získava fakulta/katedra cez iné organizácie,
nakoľko sa ako pracovisko nemôžeme o ne uchádzať. Tie sa však neodzrkadlia v našich
číslach. Je to škoda.
Doc. Bárcziová: súhlasí, ale vykazovať môžeme len tie finančné prostriedky, ktoré sa
prevedú na účet fakulty.
Hlasovanie:

za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 4/220318:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FSŠ za
rok 2017 bez pripomienok.
K bodu 4a):
Prodekan Szekeres informoval o celouniverzitnom podujatí, ktorým bol Deň
otvorených dverí: uskutočnil sa na každej fakulte dňa 15.2.2018, FSŠ prezentovali všetky jej
pracoviská, prezentácie v slovenskom aj maďarskom jazyku, záujem o všetky študijné
programy FSŠ.
Uznesenie č. 5/220318:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Hodnotenie Dňa otvorených
dverí na FSŠ.
K bodu 4b):
Pani dekanka informovala o plánovaných podujatiach FSŠ v letnom semestri
bežiaceho akademického roka (podrobný zoznam obdržali členovia senátu vopred).
Diskusia:
Dr. Hegedűs: tieto podujatia organizuje fakulta za účelom jej propagácie
a zviditeľnenia sa.
Uznesenie č. 6/220318:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie Plán podujatí FSŠ v letnom
semestri akademického roka 2017/2018.
K bodu 4c):
Študent Rudolf Radics informoval prítomných o účasti zástupcov študentskej časti AS
FSŠ na ostatnom zasadnutí Študentského parlamentu UKF v Nitre (ŠP), ktoré sa konalo dňa
19.3.2018. Vyzdvihol nasledovné skutočnosti:
- zmena v zostave ŠP: študenti, ktorí sa stali členmi akademického senátu vlastnej
fakulty, sa môžu zúčastniť zasadnutí ŠP. Tým sa zjednoduší komunikácia medzi
študentmi jednotlivých fakúlt,
- študenti dostali možnosť položiť otázky kandidátom na post rektora za uzavretými
dvermi,
- v zimnom semestri tohto akademického roka sa uskutočnia prednášky informatívneho
charakteru o práci a štruktúre novovzniknutého Poradenského a servisného centra
UKF v Nitre,
- možnosť podať návrhy na zlepšenie kvality jedál podávaných v univerzitnej jedálni
(tak zo strany študentov, ako aj pedagógov).
K bodu 4d):
Dr. Gallik: kontakt s absolventmi, články do univerzitného časopisu Náš čas poslať
jemu. Plánuje sa stála rubrika.
2

Dr. Balla: 28.3. Deň učiteľov + fakultné kolo ŠVOUČ na FSŠ, 9.4. voľby rektora,
23.4. zasadnutie AS UKF v Nitre (rozpočet na rok 2018), následne zasadnutie AS FSŠ za
účelom schválenia rozpočtu fakulty (termín sa upresní).
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 22.3.2018
Zapísala: Hajnalka Budinszky

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

