
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre, 

konaného dňa  27.5. 2008  
 

 

Prítomní:  viď podľa prezenčnej listiny 

   

Program zasadnutia: 

1.) Kontrola uznesení 

2.) Schvaľovanie študijných programov FSVaZ UKF 

3.) Rôzne  

 

 

Bod 1 Kontrola uznesení 

 Na úvod zasadnutia AS predseda Dr. Galbavý urobil kontrolu plnenia uznesení 

s konštatovaním, že zo zasadnutia AS  dňa 18.2.2008 nevyplynuli žiadne úlohy.  

  

Bod 2 Schvaľovanie študijných programov FSVaZ UKF 

 Dekanka fakulty prezentovala členom AS akreditačné spisy študijných programov, 

ktoré predkladá fakulta do komplexnej akreditácie. Upozornila na zmeny: stredisko Lučenec 

nebude predkladané do KA; zmena názvov študijných programov ako v prípade 

magisterského ŠP Aplikovaná sociálna práca (namiesto  ŠP Sociálna práca) a uviedla zmeny 

zamerania ŠP organizačne garantovaných URŠ, ktorý predkladá nové ŠP v odboroch  

Rómsky jazyk a kultúra a Sociálne služby a poradenstvo. V prípade študijného programu 

Fyzioterapia je otvorená otázka garanta. 

Diskusia: 

Dr. Vondráková – spýtala sa, čo je obsiahnuté v ŠP Rómsky jazyk a kultúra? 

Dekanka – je to reakcia na dopyt trhu, ŠP je postavený tak, že  absolvent môže vyučovať 

rómsky jazyk; 

               - dala na zváženie pre Katedru ošetrovateľstva podať žiadosť o akreditáciu 

                 študijného programu Ošetrovateľstvo 3. stupeň (PhD.). 

Hlasovanie: 

Za 13    Proti 0     Zdržal sa  0 

 



Uznesenie č.27/05/08-1 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje predloženie študijných 

programov na Komplexnú akreditáciu. 

 

Bod 3 Rôzne  

a) Schvaľovanie úprav v študijnom programe Psychológia 2. stupeň (Mgr.) 

 Prof. Sollárová predložila na schválenie zmeny v študijnom programe Psychológia 2. 

stupeň (Mgr.), ktorý zohľadňuje požiadavku vyjadrenú v dotazníkoch hodnotenia kvality 

vyučovacieho procesu študentmi o posilnenie štúdia psychológie v smere osvojenia si 

praktických zručností pre vykonávanie poradenskej a terapeutickej práce: 

Seminár k vybraným psychoterapeutickým smerom a teóriám- Psychoanalytická teória 2 

kredity, 0/2, PH, ZS  

Zmena na :  Psychoanalytická terapia, 5 kreditov, 2/2, PH, ZS 

Hlasovanie: 

Za 13    Proti 0     Zdržal sa  0 

 

Uznesenie č.27/05/08-2 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje predkladanú zmenu 

v študijnom programe Psychológia 2. stupeň (Mgr.). 

 

b) Schvaľovanie Štatútu Kardiologickej kliniky FN Nitra 

 Dekanka, prof. Sollárová stručne charakterizovala dôvody a podmienky vzniku 

Kardiologickej kliniky pri FN Nitra a zdôraznila prínos etablovania novej kliniky pre 

skvalitnenie štúdia študentov zdravotníckych odborov. 

Diskusia: 

Dr. Sollár – ako sa podieľa klinika na výskumnej činnosti Katedry ošetrovateľstva? 

Doc. Vörösová – odpovedala, že iba na úrovni celoškolských grantov CGA. 

 

Uznesenie č.27/05/08-3 

 Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre berie na vedomie Štatút Kardiologickej 

kliniky FN Nitra. 

 

 

 



Diskusia v bode Rôzne: 

Dr. Sollár – otázka pre kolegov a študentov. Ako sa im pracuje v novom AIS? 

Malá – ťažšia orientácia v AIS; 

Dr. Galbavý – limitovaný prístup; 

Dr. Lulei – zamkýnanie systému robí viac komplikácií ako zjednodušuje prácu v AIS, na 

druhej strane je systém rýchlejší a má lepší efekt pri zapisovaní na štátnych skúškach; 

Dr. Sollár – navrhuje pripraviť „spätnú väzbu“ na rektorát, ohľadne AIS; 

Dr. Vondráková – vzhľadom na nízku účasť študentov na zasadnutí Akademickej obce, 

navrhuje, aby sa zasadnutie AO konalo pred ukončením LS – na zasadnutí chýbali študenti; 

Mgr. Pohánka- ak majú pedagógovia aj študenti pripomienky k vylepšeniu AIS, je potrebné 

ho informovať, informácie sú potom cez Ing. Ďurfinu zasielané do Košíc. Veľa vecí sa touto 

cestou už v AIS vylepšilo. 

 

 

V Nitre dňa 27.5.2008 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Majerová 
 

 

 
        JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.
           predseda AS FSVaZ UKF 
 
 

 

 

 

   

 

 

 


