HARMONOGRAM ZASADNUTIA
Kolégia dekanky FEŠRR SPU v Nitre v akad.roku 2013/2014
ROK 2013
ROK 2014
Označenie Dátum
Označenie
Dátum
Aktivita
Aktivita
September
Január
28.01.2014 Kolégium dekanky
20.09.2013 Kolégium dekanky
KD
KD
Október
Február
15.10.2013 Kolégium dekanky
KD
25.02.2014 Kolégium dekanky
KD
November
Marec
19. 11.2013 Kolégium dekanky
KD
25.03.2014 Kolégium dekanky
KD
December
Máj
17.12.2013 Kolégium dekanky
KD
20.05.2014 Kolégium dekanky
KD
Júl
01.07.2014 Kolégium dekanky
KD
1. Zasadnutia Kolégia dekanky (KD),
(Stálymi členmi kolégia dekana sú prodekani, tajomník, vedúci katedier, vedúci
centier, predseda AS FEŠRR, zástupca študentskej časti AS FEŠRR a predseda rady
Fakultnej organizácie zväzu pracovníkov školstva a vedy (ďalej len „FO OZ-čl.20
Štatútu FEŠRR). Zasadnutia sa konajú v zasadacej miestnosti dekanátu v utorok
o 8,30 h, s výnimkou prvého zasadnutia kolégia dekana v akademickom roku
2013/2014,ktoré bude v piatok. Členovia KD dostanú písomnú pozvánku. Správy
predkladané v zmysle programu sa zasielajú členom KD písomne elektronickou
poštou najneskôr do štvrtka pred termínom zasadnutia KD. Splnenie uložených úloh
sa oznamuje všetkým členom KD elektronicky, najneskôr v piatok do 12,00 h pred
konaním KD.
2. Všetky písomné správy predkladané do KD musia byť najskôr prerokované vo
vedení FEŠRR.

ČASOVÝ A OBSAHOVÝ PLÁN ZASADNUTÍ Kolégia dekanky FEŠRR SPU V
NITRE V AKAD. ROKU 2013/2014
KOLÉGIUM DEKANKY
20.September 2013
1. Informácia o prijímacom konaní na 1. na 2. a na 3 . stupni štúdia
predkladá: dekanka fakulty a prodekanka pre výchovu a vzdelávanie .
2. Harmonogram zasadnutí –vedenia, kolégia, vedeckej rady
predkladá: dekanka fakulty
3. Akademický rok 2012/2013( výučba, tematické plány, rozvrhy, miestnosti,
externisti a i.)
predkladajú: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
4. Zmeny v personálnom obsadení fakulty, priestorové otázky katedier
predkladá: dekanka fakulty
5. Stav v plnení úväzkov, v študijnej literatúre v jednotlivých predmetoch
predkladajú : vedúci katedier
6. Rôzne

15.október 2013
1. Kontrola uznesení
2. Plán vedeckých podujatí FEŠRR do konca roku 2012
predkladá: prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
3. Informácia o výučbe v anglickom jazyku na FEŠRR v akademickom roku
2012/2013
predkladá: prodekanka pre zahraničné vzťahy
4.Hospodárske otázky
predkladá: tajomníčka fakulty
5.Stav v naplnení obsahu vedeckého časopisu Acta regionalia et environmentalica
vedeckými príspevkami
predkladá : prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výkonný redaktor ARE
6.Rôzne
19.november 2013
1. Kontrola uznesení
2. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na fakulte v akad. roku
2011/2012 ,predkladá: prodekanka pre výchova a vzdelávanie
3.Správa o hospodárení fakulty k 30.9.20012 a plán modernizácie na rok 2013
predkladá: tajomníčka fakulty
4.Správa o edičnej činnosti na fakulte
predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
5.Rôzne

17.december 2013
1. Kontrola uznesení
2. Správa o vyhodnotení účelovej činnosti za rok 2012 plán zabezpečenia praktickej
výučby študentov v rámci účelovej činnosti na VPP na rok 2013
predkladá: prodekan pre rozvoj
3. Rôzne
28.január 2014
1. Kontrola uznesení
2. Hodnotiaca správa o zahraničných vzťahoch za kalendárny rok 2012
predkladá: prodekanka pre zahraničné vzťahy
4.Správa o činnosti Centra medzinárodných programov za kalendárny rok 2012
predkladá : vedúca Centra medzinárodných programov
5.Správa o činnosti Baltickej univerzity za kalendárny rok 2012
predkladá: doc.Ing.A.Fehér, PhD., riaditeľ BU na Slovensku
6.Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za zimný semester ak. r. 2012/2013
predkladajú: vedúci katedier
7.Rôzne

25.február 2014
1. Kontrola uznesení

2. Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti na FEŠRR v Nitre za kalendárny
rok 20121
predkladá: prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
1. Správa o hospodárení FEŠRR za rok 2012
predkladá : tajomníčka fakulty
2. Návrh metodiky rozpisu dotačných prostriedkov na pracoviská FEŠRR na rok
2013
predkladá :tajomníčka fakulty
3. Rôzne

25.marec 2014
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o zabezpečení priebehu štátnych záverečných skúšok na I. a II. stupni
štúdia
predkladá : prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
4. Rôzne

20.máj 2014
1. Kontrola uznesení
2. Rôzne
01.júl 2014
1.Vyhodnotenie štátnych záverečných skúšok na I. a II. stupni štúdia
predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
2.Vyhodnotenie prijímacích pohovorov na I.stupni štúdia a príprava prijímacieho
konania na II. stupni štúdia
predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
3.Vyhodnotenie prijímacích pohovorov na III.stupni štúdia
predkladá: prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
4.Rôzne

