
Správa o činnosti Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre za rok 2015 

Akademický senát (zvolený na júnovom zasadnutí 2014) zasadal v roku 2015 7-krát (17. 

februára, 23. marca, 29. apríla, 27. augusta, 16. septembra a 17. decembra). Začiatkom roka 

prebehlo obligatórne schvaľovanie podmienok prijímacieho konania v magisterskom stupni 

štúdia Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre v študijných programoch: 

Aplikovaná sociálna práca, Psychológia, Sociálne služby a poradenstvo. Rok 2015 bol 

volebným rokom. V marci AS schválil harmonogram volieb dekana FSVaZ. Samotné voľby 

prebehli koncom 29. apríla. Za dekana FSVaZ UKF v Nitre bol zvolený doc. PhDr. Rastislav 

Rosinský, PhD. Za nové členky zamestnaneckej časti AS FSVaZ UKF v Nitre boli zvolené PhDr. 

Erika Krištofová, PhD. a Mgr. Jana Turzáková, PhD.,  za študentskú časť Bc. Miroslav Mihók, 

Mgr. Barbora Odrášková a Natália Belanská. 

Akademický senát prerokoval dovedna 20 uznesení, ktoré schvaľoval, schvaľoval 

s pripomienkami, príp. bral na vedomie, pričom väčšina z nich sa týkala organizačnej 

štruktúry FSVaZ UKF v Nitre, či finančných otázok. Zásadné uznesenia sa vzťahovali 

k nasledovným otázkam: 

 Schvaľovanie podmienok prijímacieho konania v magisterskom stupni štúdia Fakulty 

sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre v študijných programoch: Aplikovaná 

sociálna práca, Psychológia, Sociálne služby a poradenstvoŠtudijný poriadok 

doktorandského štúdia FSVaZ UKF 

 Schvaľovanie Harmonogramu volieb kandidáta na dekana FSVaZ UKF Nitra 

 Voľby kandidáta na dekana FSVaZ UKF v Nitre  

 Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v 

Nitre  

 Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v ak.rok. 2016/2017 v 

bakalárskom stupni štúdia  

 Voľba členov Vedeckej rady FSVaZ UKF v Nitre  

 Voľba podpredsedu/níčky predsedu AS FSVaZ UKF v Nitre a predsedu/níčku Volebnej 

komisie AS FSVaZ UKF v Nitre 

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre pôsobil v roku 2015 v súlade so štandardnou legislatívou (Zákonom o vysokých 

školách, Štatútom FSVaZ UKF v Nitre) a ako najvyšší iniciatívny, koordinačný a kontrolný 

orgán FSVaZ sa snažil o funkčné zastupovanie všetkých členiek a členov Akademickej obce 

fakulty.  

 

V Nitre 17. decembra 2015  

doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.  
predseda AS FSVaZ UKF v Nitre 

 



 


