
Správa o činnosti Akademického senátu Filozofickej fakulty UKF   

                                             za rok 2013 
 

 

V roku 2013 boli naplnené všetky atribúty pôsobenia AS FF v prospech 

akademickej obce fakulty. Činnosť Akademického senátu Filozofickej Fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa riadila v hodnotiacom období podľa 

štandardnej legislatívy ako je Zákon o vysokých školách, Štatút FF UKF v Nitre, 

Rokovací poriadok AS FF UKF v Nitre, Zásady volieb do AS FF UKF v Nitre. 

 

Akademický senát FF UKF zasadal v r. 2013 štyrikrát (27. februára, 18. 

júna, 5. novembra, 17. decembra) a prijal spolu 29 uznesení. 

  

V roku 2013 AS FF UKF na svojich zasadnutiach prerokoval a v rámci svojich 

kompetencií schvaľoval, resp. pripomienkoval finančnú a rozpočtovú agendu: 

 

 Rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2013 pre FF. 

 Systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre na rok 

2013. 

 Čerpanie finančných prostriedkov zo školného v externých formách štúdia 

rozpočtovaných do jednotlivých fondov. 

 Zmluvu o poskytnutí dotácie UKF dodatky č. 5 a 6. 

 

V AS FF boli prijaté dôležité materiály v súlade so zmenami vo 

vysokoškolskom zákone: 

 

a. Štatút FF, 

b. Organizačný poriadok FF, 

c. Disciplinárny poriadok FF, 

d. Zásady volieb do AS FF, 

e. Rokovací poriadok FF. 

 

V AS FF boli taktiež schválené nasledujúce materiály:  

 Návrh na vymenovanie novej prodekanky pre interné formy štúdia. 

 Zaradenie novozvolených členov študentskej časti AS FF do jednotlivých 

komisií. 

 Kooptovanie nového člena VR FF. 

 Nové zloženie Disciplinárnej komisie FF. 

 Štatút udeľovania medailí FF UKF. 

 Systém kvality vzdelávania na FF UKF. 

 Postupy a procesy zabezpečovania kvality vzdelávania. 

 Zmeny v štatúte FF UKF, ktoré boli schválené v AS UKF. 



 

V študijnej oblasti AS FF prerokoval a schválil: 

 Akreditačný spis študijného programu: Nemecký jazyk v hospodárskej 

praxi, študijný odbor 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry(1. stupeň 

vysokoškolského vzdelávania – Bc.), denná forma štúdia, ktorý 

zabezpečuje Katedra germanistiky. 

 Akreditačný spis študijného programu: Prekladateľstvo a tlmočníctvo: 

francúzsky jazyk a kultúra, študijný odbor 2.1.35 Prekladateľstvo 

a tlmočníctvo, denná forma štúdia, ktorý zabezpečuje Katedra 

translatológie. 

 

AS v roku 2013 prediskutoval, pripomienkoval a priebežne bral na 

vedomie formou uznesení všetky dôležité opatrenia, ktoré sa týkali života 

fakulty vo všetkých jej oblastiach. V priebehu celého roka bola efektívna 

komunikácia s vedením fakulty a katedrami. Predsedníctvo AS v zložení: 

predseda, podpredseda a člen študentskej časti AS pravidelne zasadalo a podľa 

potreby rokovalo s vedúcimi katedier, prípadne s konkrétnymi pracovníkmi 

katedier.  

Na základe žiadosti viacerých členov akademickej obce FF UKF sa AS 

zaoberal aj týmito problémami: 

- vysoká administratívna zaťaženosť katedier, 

- efektívnosť kontroly štúdia k štátnym skúškam s kompetenciou na 

študijnom oddelení, 

- zjednodušovanie schvaľovania žiadostí študentov vedúcimi katedier a 

príslušnými prodekanmi, 

- pripomienkovanie dotazníkov hodnotenia kvality pedagogického 

procesu, 

- priznávanie prospechových štipendií v súlade so Štipendijným 

poriadkom UKF, 

- problém príliš skorej tvorby rozvrhu, 

- predchádzanie kolíziám v tvorbe rozvrhu na príslušný semester, 

- dôsledné dodržiavanie termínov na zverejnenie téz na štátne skúšky, 

- rešpektovanie práv študentov vyplývajúcich zo študijného poriadku, 

- netransparentné a neobjektívne hodnotenie študentov, 

- dodržiavanie harmonogramu akademického roka v prípade tvorby 

rozvrhových akcií, 

- zlepšenie fungovania pedagogickej praxe, 

- vydávanie knižných publikácii v kontexte plnenia akreditačných 

kritérií, 

- dôsledná kontrola finančných prostriedkov, ktoré sú v správe dekanátu 

fakulty,  

- komplikovaný mechanizmus verejného obstarávania a dopad na 

katedry, 



- podpora študentských aktivít v oblasti kultúrnej a športovej /putovný 

pohár FF/, 

- diskusia ku kritériám komplexnej akreditácie, 

- hodnotenie úrovne jednotlivých fakúlt v celoslovenskom meradle 

a postavenie FF UKF v roku 2013 agentúrou ARRA, 

- pozitívne hodnotenie osláv 20. výročia FF, ktoré mali dôstojný priebeh 

s hodnotnými vystúpeniami akademických funkcionárov fakulty a 

pozvaných hostí a s inšpiratívnym kultúrnym programom. 

 

  

AS FF UKF v Nitre, ako jeden z orgánov akademickej samosprávy 

fakulty, si v čase svojho pôsobenia  v roku 2013 plne uvedomoval, že zastupuje  

Akademickú obec fakulty, a preto sa usiloval o naplnenie kontrolnej funkcie vo 

vzťahu k vedeniu fakulty, ale zároveň aj o konštruktívnu spoluprácu v prospech 

rozvoja fakulty a tiež o otvorený dialóg s členmi akademickej obce a ich 

náležitom informovaní formou zápisníc zo svojich zasadnutí na webovom sídle 

FF UKF v Nitre.  

 

 

 

V Nitre 22. 4. 2013                                        Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.   

                                                                         predseda AS FF UKF v Nitre 

 
 


