UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FIZOFICKÁ FAKULTA
Akademický senát
Gondova 2, 814 99 Bratislava 1

Pozvánka
Pozývam Vás na riadne zasadnutie AS FiF UK, ktoré sa uskutoční
dňa 17.6.2019 (pondelok) o 13:30 hod
v miestnosti č. G 236.
Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Stanovisko AS FiF UK k ustanoveniam, ktoré boli včlenené bez konzultácie s orgánmi
reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou do zákona, ktorým sa dopĺňa zákon
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019. (predkladateľ: predseda AS
FiF UK)
3. Stanovisko AS FiF UK k vnútornému predpis č. 7/2019 (Dodatok k vnútornému predpisu
č.8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, ktorým sa rušia indexy).
(predkladateľ: predsedníčka ŠK AS FiF UK)
4. Schválenie návrhu dekana na vydanie vnútorného predpisu č. 5/2019 (Organizačný
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty). (predkladateľ:
dekan)
5. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prof. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD.
(Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy) za prodekana fakulty pre rozvoj a
informačné technológie. (predkladateľ: dekan)
6. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie doc. Mgr. Vladimíra Zvaru, PhD. (Katedra
muzikológie) za prodekana fakulty pre vedecký výskum a doktorandské štúdium.
(predkladateľ: dekan)
7. Schválenie návrhu dekana na systemizáciu funkčných miest profesorov, docentov,
odborných asistentov a vedeckých pracovníkov na akademický rok 2019/2020
(predkladateľ: dekan)
8. Schválenie návrhu Pravidiel prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdiu na
Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2020/2021. (predkladateľ: prodekanka pre
prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou).
9. Schválenie zoznamu študijných programov bakalárskeho štúdia na Filozofickej fakulte
UK v akademickom roku 2020/2021 s počtami plánovaných uchádzačov na prijatie.
(predkladateľ: prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy
s verejnosťou)
10. Schválenie návrhu dekana na vydanie Doplnku č. 1 k Vnútornému predpisu č. 7/2018
(Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty).
(predkladateľ: prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)
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11. Voľba nového predsedu Disciplinárnej komisie FiF UK v Bratislave na funkčné obdobie
jún 2019-jún 2022 (predkladateľ: dekan)
12. Voľba nových členov Disciplinárnej komisie FiF UK v Bratislave (predkladateľ: dekan).
13. Vyhlásenie volieb do AS UK (predkladateľ predseda AS FiF UK)
14. Vyhlásenie volieb do ZČ AS FiF UK (predkladateľ predseda AS FiF UK)
15. Vyhlásenie volieb do ŠČ AS FiF UK (predkladateľ predseda ŠČ AS FiF UK)
16. Rôzne
17. Záver zasadnutia

Člen/ka AS FiF UK, ktorý/á sa nemôže tohto zasadnutia zúčastniť z vopred známych dôvodov,
je povinný/á bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predsedu ZČ AS FiF UK
(martin.baca@uniba.sk).

V Bratislave, 7.6.2019

Mgr. Martin Bača, PhD.
predseda AS FiF UK

