ZÁPISNICA
zo zasadnutia AS FiF UK dňa 7. 4. 2014

Prítomní:

ZČ – 16
ŠČ – 6
Ospravedlnení:
Doc. M. Dobríková, Doc. J. Tancer, Mgr. D. Gerbery
Neprítomní: Doc. M. Rybář , R. Procháska, K. Chovancová, M. Orčík, A. Federičová
Program:
1.

Úvod a schválenie programu zasadnutia

2.

3.

Akreditačné materiály:
a) študijné programy bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa,
v ktorých FiF UK chce požiadať o priznanie akreditačných práv v rámci komplexnej
akreditácie v roku 2014
b) študijné odbory, v ktorých fakulta chce požiadať o priznanie práv uskutočňovať
habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov
Štatút Filozofickej fakulty UK, Dodatok č. 1

4.

Rôzne

1.
Otvorenie
Predseda AS FiF UK Dr. I. Lacko privítal hostí, členov AS FiF a predložil program na schválenie.
Hlasovanie: za – 22, proti – 0, zdržalo sa – 0
2.
Akreditačné materiály
Doc. M. Slobodník predstavil členom AS FiF UK materiály, ktoré fakulta podáva do komplexnej
akreditácie vysokých škôl v roku 2014, konkrétne študijné programy bakalárskeho,
magisterského a doktorandského stupňa, v ktorých FiF UK chce požiadať o priznanie
akreditačných práv v rámci komplexnej akreditácie v roku 2014, a takisto študijné odbory, v
ktorých fakulta chce požiadať o priznanie práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na
vymenúvanie profesorov.
V diskusii odznel iba krátky komentár o skutočnosti, že iba v zopár programoch a odboroch
došlo k zmene názvu, či vytvoreniu úplne nového programu (dr. Lacko). Prof. Plašienková
poďakovala prodekanovi Slobodníkovi za bravúrne zvládnutie práce na rozsiahlych
akreditačných spisoch.
Uznesenie:
AS FiF UK prerokoval akreditačné materiály (študijné programy a odbory), ktoré Filozofická
fakulta UK podáva do komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2014.
Hlasovanie: za – 22, proti – 0, zdržalo sa – 0

3.
Štatút Filozofickej fakulty UK, Dodatok č. 1
Dekan FiF UK prof. J Šušol a tajomník fakulty Dr. P. Horváth informovali senát o harmonizácii
Štatútu FiF UK so Štatútom Univerzity Komenského. Dr. Horváth senátu predstavil všetky
zásadné zmeny v znení štatútu.
Uznesenie:
AS FiF UK schválil text Dodatku č. 1 k Štatútu Filozofickej fakulty UK.
Hlasovanie: za – 22, proti – 0, zdržalo sa – 0
4.
Rôzne
V rámci bodu rôzne senát prediskutoval a prerokoval viacero otázok:
a) potenciálnu záťaž školiteľov súvisiacu s väčšou váhou bakalárskych prác po zrušení štátnej
skúšky na bakalárskom štúdiu (v diskusii vystúpili dr. Konrádová, prof. Šušol, doc. Vojtech, doc.
Lubelcová, doc. Zvara)
b) prof. Plašienková informovala o projekte vedeckého parku UK a potrebe jeho propagácie
c) marginálne bol prediskutovaná aj otázka výkonov a oneskorenej prípravy metodiky
a rozpočtu, čo súvisí s oneskorením na stran MŠ SR (v diskusii vystúpili dr. Bohunická, prof.
Šušol) – fakulta zrejme použije adaptovanú minuloročnú metodiku aj na výpočet rozdeľovania
prostriedkov na nasledujúce obdobie
d) vedenie potvrdilo, že zápočtový týždeň v LS 2013/2014 trvá od 14. 4. do 25. 4. 2014
e) prof. Plašienková informovala, že sa zbierajú práce na cenu Daniela Tupého
f) ŠČ AS FiF UK sa informovala o dekanskom voľne v čase Veľkej Noci (vo štvrtok dekan voľno
neudelí, keďže rektorské voľno je v utorok po Veľkej noci)
g) vedenie fakulty potvrdilo, že rozpočtové provizórium nám zatiaľ nehrozí
h) ŠČ AS FiF UK informovala o svojich aktivitách (aj zviditeľňovaní cez sociálne a iné siete
a o problémoch s tým spojenými), konkrétne o festivale pri príležitosti osláv 95. Výročia UK,
ktorý sa bude konať 6. Mája 2014

Mgr. Ivan Lacko, PhD., v. r.
predseda AS FiF UK

Zapísal: Ivan Lacko

