Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 23.5.2019
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium na akademický rok 2020/2021
3. Prerokovanie výkonov pracovísk FSŠ a prerokovanie limitov finančných prostriedkov
určených na odmeny
4. Akčný plán FSŠ na rok 2019 v oblasti vzdelávania
5. 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 bakalárske štúdium na akademický rok
2020/2021 (sú len formálneho charakteru, kozmetické úpravy).
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1/230519:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Zásady prijímacieho konania na
bakalárske štúdium pre akademický rok 2020/2021 bez pripomienok.
K bodu 3:
a) Pani dekanka Bárcziová informovala o výkonoch zamestnancov FSŠ (materiál
obdržali senátori vopred).
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/230519:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje výkony zamestnancov FSŠ bez
pripomienok.
b) Pani dekanka Bárcziová informovala o limite finančných prostriedkov určených na
odmeny zamestnancom FSŠ (materiál obdržali senátori vopred).
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/230519:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje limity finančných prostriedkov
urečených na odmeny zamestnanom FSŠ bez pripomienok.
K bodu 4:
Pani dekanka požiadala p. prodekana Szekeresa o informácie k pripravovanému
dokumentu: Akčný plán FSŠ na rok 2019 v oblasti vzdelávania, ktorý bol vypracovaný
v súlade s Dlhodobým zámerom FSŠ. Oboznámil prítomných so štyrmi hlavnými cieľmi
tohto dokumentu (materiál bol členom senátu zaslaný vopred).

Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 4/230519:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje Akčný plán FSŠ na rok 2019 v oblasti
vzdelávania bez pripomienok.
K bodu 5:
Pani dekanka informovala o 2. kole prijímacieho konania tak na bakalárskom, ako aj
na magisterskom stupni štúdia. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na webovej
stránke fakulty (termíny, študijné programy).
Ďalej informovala: prijímacie pohovory na doktorandské štúdium sú naplánované na
26.6.2019, promócie absolventov fakulty budú dňa 28.6.2019.
V závere zasadnutia pán predseda AS, dr. Balla, pripomenul senátorom najbližší
termín zasadnutia AS FSŠ, a to 27.6.2019. Následne sa poďakoval členom senátu za ich
aktívnu účasť a ukončil zasadnutie Akademického senátu FSŠ.
V Nitre dňa 23.5.2019
Zapísala: Hajnalka Budinszky

Schválil:

2

RNDr. Štefan Balla, PhD.
predseda AS FSŠ

