Zápisnica
zo zasadnutia AKADEMICKÉHO SENÁTU FSVaZ UKF v Nitre
konaného dňa 29. 3. 2011 o 10:00 hod.
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Kontrola pnenia uznesení
2. Aktualizácia Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty sociálnych vied
a zdravotníctva UKF v Nitre
3. Príprava volieb dekana FSVaZ
4. Rôzne
1. Kontrola pnenia uznesení
- kontrolu plnenia uznesení vykonala predsedníčka AS FSVaZ doc. PhDr. Ľuba Pavelová,
PhD.
2. Aktualizácia Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty sociálnych vied
a zdravotníctva UKF v Nitre
- predsedkyňa volebnej komisie PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. predložila na schválenie
AS FSVaZ UKF Zásady konania volieb do AS FSVaZ.
Hlasovanie:

ZA: 11

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 29/3/11-1
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje Zásady volieb do AS FSVaZ.
3. Príprava volieb dekana FSVaZ
- procedurálne zabezpečenie volieb dekana FSVaZ v súlade so zásadami Štatútu FSVaZ, UKF
v Nitre predložila predsedkyňa AS FSVaZ UKF doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. Členovia
AS FSVaZ UKF po diskusii určili termín a priebeh volieb takto:
- termín konania volieb: 10.5. 2011(utorok),
‐ oznam o vyhlásení volieb dekana FSVaZ bude zverejnený l mesiac pred dňom konania
voľby prostredníctvom oznamu v elektronickej pošte všetkým členom AO a na nástenke
v priestoroch FSVaZ,
PRIEBEH VOLIEB: 10. 5. 2011 (UTOROK)
a) zasadnutie akademickej obce o 9.00 hod. s nasledovným programom:
1. Správa o činnosti AS FSVaZ UKF
2. Predstavenie kandidátov na dekana - predloženie ich programu rozvoja FSVaZ UKF
3. Diskusia
b) zasadnutie AS FSVaZ po ukončení akademickej obce s programom:
1. Voľba dekana FSVaZ UKF
2. Vyhlásenie volieb
Z: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., Martin Jošt

Hlasovanie:

ZA: 11

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 29/3/11-2
Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre jednohlasne schvaľuje predložené procedurálne
zabezpečenie priebehu volieb dekana FSVaZ.
4. Rôzne
- prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., dekanka FSVaZ, informovala o plánovanom stretnutí
dekanov jednotlivých fakúlt UKF k dlhodobému zámeru UKF, ktoré sa uskutoční 11.4. 2011,
- PhDr. Marta Zaťková, PhD. sa informovala o postupe pedagóga, ktorý má v čase konania
AO FSVaZ výučbu. Prodekan FSVaZ PhDr. Ľubor Pilárik informoval, že v prípade konania
stretnutia AO FSVaZ sa to rieši oznamom o dekanskom voľne pre študentov prostredníctvom
dekanky FSVaZ,
- PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. informovala o dôsledkoch fajčenia študentov pred
fakultou (neporiadok pred vstupnou bránou, v mnohých prípadoch študenti prekážajú pri
vjazde áut do priestorov fakulty). Predsedkyňa AS FSVaZ navrhla na najbližšie zasadnutie
AS FSVaZ prizvať Ing. Petru Kluvancovú z dôvodu informovania sa o možnostiach riešenia
tohto problému (event. vyhradenie časti priestoru pre fajčiarov, príp. zabezpečenie poriadku
pred vstupnou bránou FSVaZ, kde študenti fajčia),
podnety zo študentskej časti:
- Bc. Lucia Nikodémová sa informovala o zásadách prideľovania prospechových štipendií,
ktoré charakterizovala vzhľadom na kritériá týkajúce sa počtu kreditov ako nespravodlivé.
K informovaniu o charakteristike procesu a požiadaviek na prideľovanie prospechových
štipendií AS FSVaZ prizval pána prodekana PhDr. Ľubora Pilárika, PhD. Prodekan FSVaZ
PhDr. Ľubor Pilárik informoval AS FSVaZ o podmienkach prideľovania motivačných
štipendií, konkrétne o prepočtoch váženého študijného priemeru, v ktorom rozhoduje i počet
kreditov.
- Bc. Lucia Nikodémová predložila podnet týkajúci sa potreby nerušených priestorov pre
študentov v čase ich voľna (napr. medzi prednáškami, k dispozícií sú len študovňa a chodby
s obmedzeným priestorom na sedenie). Prodekan FSVaZ PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. navrhol,
aby študenti využívali v prípade potreby v „skúšobnom režime“ priestory jedálne FSVaZ (ak
nastanú nejaké problémy s využívaním priestorov jedálne pre študentov, bude ich pán
prodekan riešiť).
- Bc. Lucia Nikodémová zdôraznila potrebu zlepšenia informovanosti študentov
prostredníctvom tutoriálnych učiteľov, aby bol tok informácií rýchly cez vedúceho
katedry/ústavu – tutoriálnych pedagógov – k študentom. Prodekan FSVaZ PhDr. Ľubor
Pilárik, PhD. informoval, že je to kompetencia vedúceho pracoviska/katedry/ústavu, ktorý má
zabezpečiť tok informácií prostredníctvom jednotlivých tutoriálnych učiteľov.
- Bc. Lucia Nikodémová zdôraznila potrebu štúdia odborného cudzieho jazyka z pohľadu
študentov odboru sociálna práca. Prodekan FSVaZ PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. informoval
o možnostiach štúdia cudzieho jazyka prostredníctvom navolenia si voliteľného predmetu cez
AIS napr. cez Jazykové Centrum UKF. Štúdium cudzieho jazyka je vecou príslušného
akreditovaného odboru, ktorý schvaľuje Akreditačná Komisia SR. Zástupkyňa študentskej
časti AS FSVaZ z odboru psychológia prezentovala opačný názor, a to i vzhľadom k tomu, že
jazyková vybavenosť študentov psychológie je jedným z výberových kritérií na prijímacích
pohovoroch odboru psychológia.
Spracoval: PhDr. Martin Lulei, PhD.

V Nitre 30.3. 2011

