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

Akademický senát FF UKF (zvolený na decembrovom zasadnutí 2014) zasadal v roku 2015 4-krát
(28. apríla, 25. júna, 11. septembra, 9. decembra). Okrem členov AS sa na zasadnutiach podľa potreby
– s cieľom zefektívnenia a transparentonosti rokovania – zúčastňovali aj členovia vedenia FF (dekan
B. Garaj, tajomníčka S. Eliášová, prodekan L. Török), aby sa osobne vyjadrili k jednotlivým bodom
programu, resp. k nim zaujali stanovisko. Zasadnutiam akademického senátu vždy predchádzalo
prípravné zasadnutie predsedníctva AS (predsedníčka N. Muránska, zástupkyňa E. Zelenická,
predseda študentskej časti AS T. Královič) s vedením FF UKF.
Akademický senát FF prerokoval dovedna 14 uznesení, ktoré schvaľoval, schvaľoval s
pripomienkami, resp. bral na vedomie, pričom väčšina z nich sa týkala organizačnej štruktúry FF
UKF, či finančných otázok. Zásadné uznesenia sa vzťahovali na nasledujúce otázky:


Organizačný poriadok FF UKF



Dlhodobý zámer FF UKF



Štatút folklórneho súboru Ponitran



Rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2015



Systematizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre od 1.9.2015 do 31.08.2016



Výška ročného školného pre bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy
uskutočňované v externej forme na FF UKF v Nitre



Kalkulácia nákladov za požičiavanie talárov pre študentov – absolventov štúdia na FF UKF
v Nitre vo výške 5,00 Eur.(z 9 eur, uznesenia č. 17)



Metodika rozpisovania finančných prostriedkov zo školného v externých formách štúdia na FF
UKF.

Akademický senát si vyžiadal od vedenia FF informácie o metodike a o čerpaní finančných
prostriedkov zo školného v externých formách štúdia.
Za člena do Rady Vysokých škôl akademický senát schválil doc. PhDr. Hetényiho, PhD. (na roky
2015-2019).
Výraznou súčasťou rokovaní AS boli diskusie. Na jednotlivých zasadnutiach akademického
senátu bol vytvorený priestor pre všetky pripomienky a postrehy súvisiace so životom akademickej
obce FF, nastoľovali sa otázky postavenia FF v rámci UKF, pričom sa poukazovalo na:
- zabezpečovanie medzifakultnej výučby, kvôli ktorej fakulta stráca veľa prostriedkov,
- metodiku prerozdeľovania miest interných doktorandov na základe výsledkov vo
vedeckej činnosti, pričom by bolo žiaduce túto metodiku doplniť o koeficient počtu
doktorandských študijných programov,

- riešili sa otázky verejného obstarávania (napr. v súvislosti s čerpaním projektových
peňazí, napr. predražené letenky).
(Tieto problémy dekan FF nastoľoval a riešil aj na kolégiu dekana i kolégiu rektora.)
Pripomienky boli zaznamenané k novej formálnej úprave a obsahu webovej stránky FF, tiež sa
apelovalo na aktualizáciu katedrových webových stránok.
Najviac priestoru bolo venovaného výsledkom komplexnej akreditácie, o ktorej osobne členov
AS informoval dekan FF.
Akademický senát FF konštatoval celkovo nízke financovanie humanitných vied v súčasnosti
i v perspektíve vôbec, poukazovalo sa na problematický status vysokoškolského vzdelávania na
Slovensku.
Zástupcovia študentskej časti AS sa aktívne a živo podieľali na živote akademickej obce.
Študenti upozorňovali na problémy pri absolvovaní pedagogickej praxe, zaujímali sa o metodiku
rozdeľovania štipendií, informovali sa o spôsoboch a možnostiach rôznych pobytov a stáží
(upozorňovali na problémy na domovských katedrách napr. pri nástupe na pobyt v rámci mobility
Erasmus), niekedy potrebovali len poradiť (výdaj minutiek v jedálni, organizačné komplikácie pri
konferenciách a pod.).
S mimoriadnym ohlasom sa stretlo zorganizovanie Putovného pohára FF UKF konaného 24. –
25. marca 2015, ktorý svojim charakterom podporil nielen študentské aktivity ale stmelil študentov
a pedagógov.
Zástupcovia študentskej časti AS iniciovali aj realizáciu Uznesenia 17/2015/AS/FF, ktorým sa
znížili náklady na požičiavanie talárov pre študentov – absolventov štúdia na FF UKF v Nitre,
z pôvodných 9 na 5 Eur.
Na záver konštatujeme, že AS FF UKF pôsobil v súlade so štandardnou legislatívou (Zákon o
vysokých školách, Štatút FF UKF v Nitre, Rokovací poriadok AS FF UKF v Nitre), ako jeden z
orgánov akademickej samosprávy sa snažil o funkčné a transparentné zastupovanie Akademickej obce
fakulty, i zefektívňovanie komunikácie medzi vedením FF UKF a akademickou obcou.
Ďakujem všetkým členom akademického senátu za prácu, ktorú odviedli na jednotlivých
zasadnutiach i čas, ktorý venovali štúdiu materiálov. Pevne verím, že aj naďalej bude práca
Akademického senátu FF UKF v Nitre funkčná a konštruktívna.

V Nitre 20. marca 2016

Prof. Natália Muránska, PhD.
predsedníčka AS FF UKF v Nitre

