Správa o činnosti Akademického senátu FF UKF v Nitre za rok 2016
Akademický senát FF UKF v roku 2016 zasadal 4-krát (29. februára, 12. apríla, 18. októbra,
14. decembra). Na zasadnutiach AS sa v prípade potreby zúčastňovali aj členovia vedenia FF
UKF (dekan prof. B. Garaj, prodekanka doc. J. Jurová, tajomníčka Ing. S. Eliášová), aby sa
osobne vyjadrili, spresnili, či reagovali na komentáre a pripomienky členov AS k jednotlivým
bodom programu.
Z predstaviteľov akademickej obce sa na vlastné požiadanie zasadnutia AS zúčastnili
prof. Kralčák a doc. Hochel (dňa 26.2. 2016).
Zasadnutiam akademického senátu v prípade potreby predchádzalo prípravné
zasadnutie predsedníctva AS, resp. členov jednotlivých komisií AS (najčastejšie ekonomickej
resp. volebnej).
Akademický senát v roku 2016 prerokoval dovedna 13 uznesení, ktoré schvaľoval,
schvaľoval s pripomienkami, resp. bral na vedomie, pričom väčšina z nich sa týkala
organizačnej štruktúry FF UKF, finančných otázok, resp. volieb do študentskej
i zamestnaneckej časti AS (podrobne pozri zápisnice zo zasadnutia AS FF UKF za rok 2016).
Uvedieme tie najpodstatnejšie:
•

zmena názvu Katedry politológie a európskych štúdií na Katedru politológie a euroázijských
štúdií,

•

návrh na časové limitovanie funkčného obdobia vedúcich pracovísk FF UKF,

•

systemizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre,

•

systém zabezpečenia kvality na FF UKF v Nitre,

•

nová koncepcia štátnych skúšok na bakalárskom stupni štúdia (na základe uznesenia č. 59-K2015/2016 Kolégia rektora).
Akademický senát FF UKF v Nitre ďalej prerokoval:

•

rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2016,

•

prehľad čerpania finančných prostriedkov zo školného na externých formách štúdia
(k 30.09.2016),

•

rozpočet na rok 2016 pre Filozofickú fakultu UKF v Nitre, pričom AS zaviazal vedenie FF
UKF, aby pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2017 informovalo AS o čerpaní z dotácie
štátneho rozpočtu za rok 2016.
Akademický senát v roku 2016 schválil:
•

právomoc dekana FF UKF rozhodovať o – 1) použití účelových prostriedkov prioritne na
financovanie rozvoja informačných technológií a edičnej činnosti na FF UKF; 2) rozdelení

dotačných prostriedkov pridelených univerzite na základe ďalších dodatkov k Zmluve
o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu v štruktúre bežné výdavky rovnakým spôsobom,
ako bola rozpísaná dotácia schválená v AS UKF dňa 14.3.2016,
•

zloženie Disciplinárnej komisie FF UKF (PhDr. Marcel Olšiak, PhD. – zamestnanecká časť;
Mgr. Dominika Drábová, Bc. Tomáš Královič a Mgr. Dana Hodinková – študentská časť).

Akademický senát neschválil:
•

návrh na zlúčenie Katedry slovenského jazyka a Katedry slovenskej literatúry do spoločnej
katedry.
V roku 2016 sa v súlade so Zásadami volieb do AS FF UKF realizovali voľby i doplňujúce

voľby do zamestnaneckej (1-krát) aj študentskej časti AS (2-krát). Voľby mali bezproblémový
a korektný priebeh.
Neoddeliteľnou súčasťou zasadnutí AS bola diskusia, v ktorej členovia AS informovali o
rôznych univerzitných, fakultných i katedrových podujatiach (napr. Dni hispánskej kultúry,
Interdisciplinárne dialógy, Nitrianske univerzitné dni a pod.).
Polemickú diskusiu vyvolala nová koncepcia štátnych skúšok na bakalárskom stupni štúdia.
Študentská časť AS aktualizovala otázky súvisiace s evaluáciou pedagógov so strany
študentov a apelovala na potrebu vytvárania tradícií vo vzťahu k študentskému životu (navrhovalo
sa vytvorenie nových platforiem medzikatedrových podujatí s cieľom intenzívnejšej komunikácie
nielen medzi študentmi navzájom, ale aj s pedagógmi).
AS FF UKF aj v roku 2016 pôsobil v súlade so štandardnou legislatívou (Zákon o vysokých
školách, Štatút FF UKF v Nitre, Rokovací poriadok AS FF UKF v Nitre) a ako jeden z orgánov
akademickej samosprávy sa snažil tak o zastupovanie akademickej obce fakulty, ako aj o
zefektívňovanie komunikácie medzi vedením FF UKF a akademickou obcou.
Na záver si dovolím poďakovať všetkým členom akademického senátu za dôsledné
preštudovanie predkladaných materiálov, za ich aktívnu účasť na zasadnutiach AS
a v neposlednom rade za ich invenčný, podnetný prístup k prerokúvaným otázkam. Som
presvedčená, že práca Akademického senátu FF UKF v Nitre bude aj naďalej konštruktívna
a zmysluplná.

V Nitre 24. marca 2017

Prof. Natália Muránska, PhD., v. r.
predsedníčka AS FF

