Správa o činnosti Akademického senátu FF UKF v Nitre za rok 2017

Akademický senát FF UKF v roku 2017 zasadal 4-krát (14. marca, 9. mája, 23. októbra,
11. decembra). Okrem členov AS sa na zasadnutiach podľa potreby zúčastňovali aj členovia
vedenia FF (dekan – prof. B. Garaj, tajomníčka – Ing. S. Eliášová), aby sa osobne vyjadrili,
resp. zaujali stanovisko k jednotlivým bodom programu. Ak bolo potrebné, zasadnutiam
akademického senátu predchádzalo prípravné stretnutie predsedníctva AS s vedením FF UKF,
resp. zasadala ekonomická komisia AS FF s cieľom zodpovedne posúdiť jednotlivé návrhy
finančného charakteru – dotácie, rozpočty, čerpanie, hospodárenie a pod. (iniciované
predsedom komisie – doc. Ivaničom).
Akademický senát FF prijal dovedna 18 uznesení, ktorými schválil, schválil
s pripomienkami, resp. zobral na vedomie predložené materiály, pričom väčšina z nich sa
dotýkala organizačnej štruktúry FF UKF, či finančných otázok. Konkrétne AS prerokoval
nasledujúcu problematiku:
•

Organizačný poriadok FF UKF

•

Prehľad čerpania finančných prostriedkov na mzdy a dotácie za rok 2016

•

Správu o hospodárení FF za rok 2016

•

Rozpis dotácie štátneho rozpočtu pre FF UKF na rok 2017 (podľa metodiky
schválenej AS)

•

Rozpočet FF na rok 2017

•

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

•

Prehľad čerpania finančných prostriedkov zo školného v externých formách štúdia na
FF UKF.

•

Systemizáciu funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre (ku dňu 28.8. 2017 sa
realizovalo elektronickou formou)

•

Akademické

štandardy

na

FF

UKF

(t.j.

minimálne

výstupy

požadované

od pedagogických a vedeckých pracovníkov v časovom horizonte 5 rokov)
•

Hodnotenie tvorivých zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií
Súčasťou rokovaní AS boli diskusie. Na jednotlivých zasadnutiach akademického

senátu bol vytvorený priestor pre pripomienky a postrehy vzťahujúce sa na život akademickej
obce FF. Diskusiu vyvolala zmena Organizačného poriadku FF UKF (zmeny sa týkali o.i.

čl. 3, bodu 2 – „Podmienkou existencie samostatnej katedry je vlastný študijný bakalárksy
alebo magisterský program“), intenzívne sa diskutovalo aj o Hodnotení tvorivých
zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových kritérií, ktoré členovia AS niekoľkokrát
pripomienkovali

s cieľom

objektívnejšieho

a korektného

zahrnutia

všetkých

aktivít

vykonávaných zamestnancami.
V rámci diskusie vystupoval dekan FF prof. Garaj, ktorý sa osobne vyjadroval
k predkladaným materiálom. O otázkach personalistiky (systemizácia miest) a finančných
prostriedkoch (čerpanie, hospodárenie, metodika čerpania a pod.) bližšie informovala
tajomníčka FF Ing. Eliášová.
Na zasadnutiach AS sa uvažovalo nad efektívnou propagáciou jednotlivých študijných
odborov, konštatoval sa celkový pokles počtu študentov vyvolaný celospoločenskou
demografickou krivkou, upozorňovalo sa na reputáciu UKF v médiách. Odzneli aj informácie
o jazykových kurzoch (čínština, slovenčina pre zahraničných študentov), či ďalších aktivitách
(napr. katedry romanistiky) v rámci fakulty.
Zástupcovia študentskej časti AS sa vyjadrovali primárne k motivačným štipendiám,
ktoré podľa nich pôsobia skôr demotivačne, pričom uvažovali o vytvorení určitého funkčného
systému hodnotenia študentov pri udeľovaní štipendií.
Zo zástupcov študentskej časti AS boli za členov disciplinárnej komisie FF UKF zvolení
Mgr. Lucia Valková a Bc. Lukáš Šabík.
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)
a 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.
Dovolím si poďakovať všetkým členom akademického senátu za prácu, ktorú odviedli
na jednotlivých zasadnutiach. Dúfam, že práca Akademického senátu FF UKF v Nitre bude aj
naďalej funkčná a konštruktívna.
V Nitre 10. apríla 2018

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

