Správa o činnosti Akademického senátu FF UKF v Nitre za rok 2019
Činnosť Akademického senátu Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
sa riadila v hodnotenom období podľa štandardnej legislatívy (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 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.
Akademický senát FF UKF v roku 2019 zasadal 4-krát (26. marca, 20. mája, 18. novembra,
16. decembra). Okrem členov AS sa na zasadnutiach podľa potreby zúčastňovali aj členovia
vedenia FF, konkrétne dekanka – doc. J. Maximová, tajomníčka – Ing. A. Soukupová, 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 – dotácia, rozpočet,
hospodárenie a pod.
Akademický senát FF prijal v roku 2019 spolu 23 uznesení, ktorými schválil, schválil
s pripomienkami, resp. zobral na vedomie predložené materiály, pričom väčšina z nich sa
dotýkala organizačnej štruktúry FF UKF a finančných otázok.
Konkrétne:
•

Dlhodobý zámer FF UKF na roky 2019 – 2022

•

Správa o hospodárení FF UKF za rok 2018

•

Rozpis dotácie na rok 2019

•

Rozpočet na rok 2019 pre FF UKF v Nitre

•

Návrh na schválenie doc. PhDr. M. Hetényiho, PhD., za zástupcu FF UKF v Nitre
v Rade vysokých škôl

•

Metodika hodnotenia tvorivých zamestnancov FF UKF mimo rámca rozpočtových
kritérií

•

Školné na akademický rok 2020/2021

•

Štatút Centra digitálnych humanitných vied pri Filozofickej fakulte Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre

•

Zmena Organizačného poriadku FF UKF v Nitre

•

Systemizácia funkčných a pracovných miest na FF UKF v Nitre (5 x)

•

Organizácia doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FF UKF
- doplňujúce voľby do študentskej časti AS FF UKF, novými členmi senátu sa stali
Mgr. Jana Nemčeková a Marián Maršálek
- doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UKF a doplňujúce voľby do
študentskej časti AS UKF.

Na základe podnetov a žiadosti viacerých členov AS alebo akademickej obce FF UKF sa
senát zaoberal aj týmito problémami:
-

problematika skrátenia pracovného času na vrátnici na Hodžovej ul.,

-

dlhodobá rekonštrukcia okien v budove FF,

-

riešenie bezbariérového prístupu pre imobilných študentov,

-

návrh na vytvorenie študovne v ŠD Nitra,

-

optimalizácia odmeňovania nepedagogických pracovníkov,

-

informácia o stave FF UKF v kontexte navrhovaných akreditačných štandardov.

Zástupcovia študentskej časti AS sa vyjadrovali predovšetkým k motivácii študentov
zúčastňovať sa univerzitných aktivít, volieb či na hodnotení pedagógov a i.

AS FF UKF v Nitre ako jeden z orgánov akademickej samosprávy fakulty si v čase svojho
pôsobenia v roku 2019 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. Informovanie akademickej obce bolo
zabezpečené formou zápisníc zo svojich zasadnutí na webovom sídle FF UKF v Nitre.
Dovolím si poďakovať všetkým členom AS za prácu, ktorú odviedli na jednotlivých
zasadnutiach, aj čas, ktorý venovali štúdiu materiálov. Dúfam, že práca Akademického senátu
FF UKF v Nitre bude aj naďalej taká funkčná a konštruktívna.

V Nitre 16. 12. 2019
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
predseda AS FF UKF v Nitre

