Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ UKF Nitra,
konaného dňa 27.08.2015 o 10,00 hod. v zasadačke FSVaZ UKF Nitra
Prítomní: viď príloha č. 1 – prezenčná listina
Program:
1. Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Fakulty sociálnych
a zdravotníctva UKF v Nitre
- Čl. 8 Vedúci zamestnanci FSVaZ – bod 3
- Čl. 9 Prodekani
2. Schvaľovanie návrhu dekana FSVaZ na menovanie prodekanov FSVaZ:
- Prodekan pre vzdelávaciu činnosť
- Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
- Prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj
3. Rôzne

vied

Doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD. – predseda AS FSVaZ UKF v Nitre úvodom privítal
všetkých prítomných členov AS FSVaZ UKF a hostí – dekana FSVaZ doc. PhDr.
Rastislava Rosinského, PhD. a predsedu AS UKF doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa,
PhD. v Nitre a predstavil program rokovania.
AD.:1. Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Fakulty sociálnych vied
a zdravotníctva UKF v Nitre
-

Čl. 8 Vedúci zamestnanci FSVaZ – bod 3
Čl. 9 Prodekani

Dekan FSVaZ objasnil všetkým prítomným potrebu zmien v jednotlivých článkoch
Organizačného poriadku FSVaZ UKF v Nitre.
Predseda AS FSVaZ UKF v Nitre doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD. vyzval prítomných
k pripomienkam a následne k hlasovaniu, ktorého sa zúčastnilo 9 členov AS FSVaZ
UKF v Nitre.
Uznesenie č.7/2015:
Členovia AS FSVaZ jednohlasne schválili návrh dekana FSVaZ UKF v Nitre, týkajúce
sa Dodatku Organizačného poriadku č. 6:
ZA: 9

Čl. 8 Vedúci zamestnanci FSVaZ - vypúšťa sa bod 3
Čl. 9 Prodekani (viď príloha č. 2)
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

AD.: 2. Schvaľovanie návrhu dekana FSVaZ na menovanie prodekanov FSVaZ:
-

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
Prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

Predseda AS FSVaZ UKF v Nitre doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD. vyzval prítomných
k pripomienkam a následne k tajnému hlasovaniu, ktorého sa zúčastnilo 9 členov AS
FSVaZ UKF v Nitre.
ZA: 9

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť – PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č.8/2015:
AS FSVaZ v Nitre schvaľuje návrh dekana FSVaZ UKF v Nitre na menovanie PhDr.
Dany Zrubcovej, PhD. do funkcie prodekanky FSVaZ UKF v Nitre pre vzdelávaciu
činnosť.
-

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

Predseda AS FSVaZ UKF v Nitre doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD. vyzval prítomných
k pripomienkam a následne k tajnému hlasovaniu, ktorého sa zúčastnilo 9 členov AS
FSVaZ UKF v Nitre.
-

ZA: 9

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť – doc. PhDr. Tomáš Sollár,
PhD.
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č.9/2015:
AS FSVaZ v Nitre schvaľuje návrh dekana FSVaZ UKF v Nitre na menovanie doc.
PhDr. Tomáša Sollára, PhD. do funkcie prodekana FSVaZ UKF v Nitre pre vedeckovýskumnú činnosť.
-

Prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

Predseda AS FSVaZ UKF v Nitre doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD. vyzval prítomných
k pripomienkam a následne k tajnému hlasovaniu, ktorého sa zúčastnilo 9 členov AS
FSVaZ UKF v Nitre.
-

ZA: 9

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj – PhDr. Miroslava Čerešníková,
PhD.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č.10/2015:
AS FSVaZ v Nitre schvaľuje návrh dekana FSVaZ UKF v Nitre na menovanie PhDr.
Miroslavu Čerešníkovú, PhD. do funkcie prodekanky FSVaZ UKF v Nitre pre
vonkajšie vzťahy a rozvoj.
Záverom doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD. – predseda AS FSVaZ UKF v Nitre
poďakoval PhDr. Dane Zrubcovej, PhD. a doc. PhDr. Tomášovi Sollárovi, PhD. za ich
doterajšiu prácu, a tiež všetkým prítomným za účasť na zasadnutí AS FSVaZ UKF
v Nitre.

V Nitre, 27. augusta 2015
Zapísala: PhDr. Katarína Vanková, PhD.
Overil: doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

PRÍLOHA č. 1:

PRÍLOHA č. 2

Prodekani

1. Na FSVaZ pôsobia traja prodekani, ktorí dekana zastupujú na úsekoch:
a) vzdelávacej činnosti,
b) vedecko-výskumnej činnosti,
c) vonkajších vzťahov a rozvoja.
2. Prodekan pre vzdelávaciu činnosť:
a) riadi, metodicky a koncepčne usmerňuje činnosti súvisiace so zabezpečením
chodu fakulty v oblasti prvého a druhého stupňa vzdelávania ,
b) koordinuje úlohy súvisiace s prijímacím pokračovaním a riešením odvolaní sa
študentov proti neprijatiu na štúdium,
c) dohliada na realizáciu časového harmonogramu štúdia,
d) vytvára podmienky pre štúdium študentov so špecifickými potrebami,
e) koordinuje úlohy súvisiace so štátnymi záverečnými skúškami,
f) koordinuje činnosti súvisiace s riešením disciplinárnych priestupkov študentov,
g) koordinuje činnosti súvisiace s poskytovaním motivačných štipendií a štipendií
doktorandov,
h) koordinuje činnosti súvisiace s celoživotným vzdelávaním.
3. Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť:
a) riadi, metodicky a koncepčne usmerňuje činnosti súvisiace so zabezpečením
chodu fakulty v oblasti tretieho stupňa vzdelávania ,
b) koordinuje koncepciu vedecko-výskumnej profilácie fakulty,
c) koordinuje akreditačný proces na FSVaZ, vrátane komplexnej akreditácie,
d) zabezpečuje pravidelné ročné hodnotenie vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej
činnosti na fakulte,
e) koordinuje prípravu a organizáciu zasadnutí Vedeckej rady FSVaZ,
f) koordinuje atestácie vedeckých pracovníkov FSVaZ,
g) koordinuje habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora na FSVaZ,
h) koordinuje činnosti súvisiace s rigoróznym konaním.
i) zabezpečuje informovanie o výzvach a ďalších možnostiach uchádzania sa
o finančnú podporu výskumných aktivít,
koordináciu a metodické
usmerňovanie pri príprave a tvorbe domácich a medzinárodných projektov,
j) koordinuje evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov FSVaZ.
k) koordinuje edičnú činnosť FSVaZ a nákup literatúry zo zdrojov FSVaZ,
4. Prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj:
a) tvorbu a inováciu rozvojových dokumentov fakulty,
b) zabezpečuje koordináciu spolupráce FSVaZ s vysokými školami a inými
inštitúciami doma i v zahraničí,

c) koordinuje proces prípravy a evidencie bilaterálnych a multilaterálnych dohôd o
spolupráci,
d) koordinuje prípravu zmlúv a spoluprácu so štátnymi a súkromnými subjektmi
pri zabezpečovaní odbornej praxe a realizácii rozvoja FSVaZ,
e) koordinuje plánovanie a realizáciu pobytov študentov a zamestnancov FSVaZ
v zahraničí a zároveň koordinuje plánovanie a realizáciu pobytov študentov
a zamestnancov na FSVaZ,
f) zabezpečuje printovú, elektronickú a mediálnu propagáciu FSVaZ, ako aj
prípravu Výročnej správy FSVaZ za príslušný kalendárny rok,
g) koordinuje prípravu a realizáciu domácich a medzinárodných rozvojových a
štrukturálnych projektov FSVaZ,
h) koordinuje tvorbu, aktualizáciu a vyhodnocovanie plnenia Dlhodobého zámeru
FSVaZ,
i) zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu webového sídla FSVaZ, koordinuje správu a
návrhy úprav informačných systémov a webových stránok na úrovni FSVaZ, ich
realizáciu a implementáciu,
j) zabezpečuje budovanie komunikačného kanála s absolventmi fakulty,
k) koordinuje dobrovoľnícke aktivity členov akademickej obce vykonávané pod
FSVaZ,
l) zodpovedá za prípravu, koordináciu a monitoring procesov zabezpečovania
kvality vzdelávania na úrovni FSVaZ

