Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre
dňa 28.9.2017
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FSŠ
3. Voľba predsedu študentskej časti AS FSŠ
4. Plán zasadnutí AS FSŠ v akademickom roku 2017/2018
5. Prehľad počtu zapísaných študentov na FSŠ v akademickom roku 2017/2018
6. Zmeny v bakalárskych štátnych záverečných skúškach
7. Odmeňovanie niektorých aktivít na FSŠ
8. 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. Dr. Attilovi Tóthovi, predsedovi volebnej komisie pre
voľby do AS FSŠ, ktorý informoval senátorov o výsledkoch doplňujúcich volieb do
študentskej časti AS FSŠ zo dňa 27.9.2017. Novými členmi senátu sa stali: Barbara Dobosová
(TMA15b, 2. roč.), Viktória Tárnoková (RCM16b, 2. roč.) a Bc. Rudolf Radics (MJBI15m, 1.
roč.).
Uznesenie č. 1/280917:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie informácie o priebehu
doplňujúcich volieb zo dňa 27.9.2017. Do študentskej časti AS FSŠ boli zvolení
nasledovní študenti:
1. Barbara Dobosová (TMA15b, 2. roč.) – za neučiteľské študijné programy
2. Viktória Tárnoková (RCM16b, 2. roč.) – za neučiteľské študijné programy
3. Bc. Rudolf Radics (MJBI15m, 1. roč.) – za učiteľské študijné programy.

K bodu 3:
Dr. Balla odovzdal slovo členom študentskej časti AS FSŠ, aby navrhli zo svojich
radov senátora – študenta za predsedu študentskej časti AS FSŠ, ktorého následne schvaľuje
AS FSŠ. Navrhnutým členom je Bc. Rudolf Radics, ktorý tento návrh prijal. Pred hlasovaním
navrhol pán predseda za členov sčítacej komisie Dr. Hrbáček, Dr. Palenčíkovú a Eleonóru
Majorovú.
Hlasovanie za členov sčítacej komisie:

za: 11 proti: 0

Hlasovanie za predsedu študentskej časti AS FSŠ : za: 9 proti: 0
neplatný hlasovací lístok)

zdržal sa: 0
zdržal sa: 1 (+ 1

Uznesenie č. 2/280917:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre zvolil za predsedu študentskej časti AS FSŠ Bc.
Rudolfa Radicsa.

K bodu 4:

Pán predseda oboznámil prítomných senátorov s termínmi plánovaných zasadnutí AS
FSŠ naslednovne: 26.10.2017 – nasledujúce zasadnutie AS FSŠ, 14.12.2017 – zasadnutie
Akademickej obce FSŠ.
Uznesenie č. 3/280917:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie plán zasadnutí AS FSŠ UKF
v Nitre. Nasledujúce zasadnutie AS FSŠ UKF v Nitre sa uskutoční dňa 26.10.2017,
zasadnutie Akademickej obce FSŠ sa uskutoční dňa 14.12.2017.

K bodu 5:
Pán predseda odovzdal slovo pani dekanke, doc. Bárcziovej, ktorá informovala
prítomných o celkovom počte prihlásených a o počte zapísaných študentov na FSŠ.
Uznesenie č. 4/280917:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie prehľad počtu zapísaných
študentov na FSŠ UKF v Nitre v akademickom roku 2017/2018.

K bodu 6:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke, doc. Bárcziovej, ktorá informovala
prítomných o zmene kreditovej hodnoty predmetu Bakalárska práca a jej obhajoba
v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov. Tlmočila rozhodnutie
z posledného zasadnutia Kolégia rektora nasledovne: mení sa kreditová hodnota predmetu
Bakalárska práca a jej obhajoba zo 16 kreditov na 10 kreditov s tým, že celkovo o 6 kreditov
sa posilnia podprogramy študijných programov patriacich do horeuvedených odborov. Každý
podprogram sa posilní o 2 kredity, čiže podprogram 1. aprobačného predmetu, podprogram 2.
aprobačného predmetu a podprogram pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného
základu. Navrhované zmeny sú platné od akademického roka 2017/2018.
Diskusia:
Dr. Presinszky: prečo sa zmena týka len učiteľstva akademických predmetov?
Doc. Bárcziová: len učiteľstvo akademických predmetov sa skladá z troch častí: 1.
aprobačný predmet, 2. aprobačný predmet a pedagogicko-psychologický základ.
V spoločnosti je tendencia posilniť pedagogicko-psychologické predmety.
Doc. Vančo: táto zmena je výhodná pre nás, lebo odborné predmety sa môžu o dva
kredity posilniť.
Uznesenie č. 5/280917:
Akademický senát FSŠ UKF v Nitre berie na vedomie zmenu počtu kreditov za predmet
Bakalárska práca a jej obhajoba v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických
predmetov a materiál odporúča prerokovať na zasadnutí Vedeckej rady FSŠ UKF
v Nitre.

K bodu 7:
Pán predseda odovzdal slovo p. dekanke, doc. Bárcziovej, ktorá vyslovila potrebu
zmeniť odmeňovanie v prípade niektorých aktivít na našej fakulte. Zmena sa týka odmien
vyučujúcich v niektorých formách denného štúdia (dohody), odmeňovanie v externých
formách štúdia, za aktivity v rámci dizertačného, rigorózneho a habilitačného konania.
Uznesenie č. 6/280917:
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Akademický senát FSŠ UKF v Nitre schvaľuje plán odmeňovania niektorých aktivít na
FSŠ UKF v Nitre.

K bodu 8:
Dr. Palenčíková dáva do pozornosti fotosúťaž, ktorú organizuje Katedra cestovného
ruchu. Zapojiť sa môžu študenti našej fakulty a preto žiada prítomných pedagógov
a študentov o jej propagáciu. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na webovom sídle
našej fakulty.
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 28.9.2017
Zapísala: Hajnalka Budinszky

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

