Zápisnica č. 17/2014
zo zasadnutia Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre, konaného dňa 7. 4. 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Štatút FAPZ SPU v Nitre
4. Podmienky prijatia na štúdium na FAPZ SPU v Nitre pre ak. rok 2014/2015
5. Kvantifikácia výkonov pedagogických pracovníkov
6. Komplexná akreditácia
7. Informácie dekana o aktuálnych otázkach na FAPZ
8. Záver

K bodu 1
Prítomných členov senátu privítal predseda AS FAPZ prof. Debrecéni. Osobitne privítal
dekana fakulty prof. Bíra a prodekana fakulty doc. Ondrišíka. Predseda AS ďalej prečítal
program zasadnutia a vyzval prítomných na ďalšie návrhy na doplnenie programu. Z pléna
nevzišiel návrh na doplnenie programu. Následne dal predseda o programe hlasovať:
Hlasovanie:

za – 13 hlasov,
proti – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov

Uznesenie č. 1/17/2014: AS FAPZ schvaľuje program zasadnutia AS FAPZ konaného
dňa 7.4.2014.
K bodu 2
Predseda AS FAPZ prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. navrhol za overovateľov zápisnice
prof. Ing. Svätoslava Hluchého, PhD. a Ing. Jána Gaža, PhD. Iné návrhy z pléna nevzišli.
Hlasovanie:

za – 13 hlasov,
proti – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov

Uznesenie č. 2/17/2014 AS FAPZ schvaľuje overovateľov zápisnice zo dňa 7.4.2014
nasledovne: prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD. a Ing. Ján Gažo, PhD..
K bodu 3
Doc. Candrák predložil členom AS FAPZ návrh na zmeny Štatútu FAPZ, v súvislosti so
zosúladením jeho štruktúry so Štatútom SPU v Nitre. K návrhu diskutovali prof. Debrecéni,
doc. Gašparík, Ing. Gažo, prof. Hluchý, prof. Ložek, doc. Šimko. Z diskusie vyplynulo, že
v návrhu bude potrebné ešte urobiť niektoré zmeny.
Uznesenie č. 3/17/2014 Ukladá sa členom Legislatívnej komisie AS FAPZ, aby
vypracovali nový Štatút FAPZ a predložili ho na rokovanie AS FAPZ do konca mája.

K bodu 4
Dekan FAPZ predložil členom AS FAPZ „Podmienky prijatia na štúdium na FAPZ SPU
v Nitre v ak. roku 2014/2015“ a „Všeobecné a ďalšie podmienky prijatia na doktorandské
štúdium a prijímacia skúška na FAPZ SPU v Nitre pre ak. rok 2014/2015“ Informoval, že
oproti minulým rokom bude môcť získať záujemca o doktorandské štúdium aj body za
absolvovanie zahraničnej stáže. Cieľom by mala byť lepšia jazyková príprava študentov
(budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium).
Hlasovanie:

za – 13 hlasov,
proti – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov

Uznesenie č. 4/17/2014: AS FAPZ schvaľuje „Podmienky prijatia na štúdium na FAPZ
SPU v Nitre v ak. roku 2014/2015“ a „Všeobecné a ďalšie podmienky prijatia na
doktorandské štúdium a prijímacia skúška na FAPZ SPU v Nitre pre ak. rok
2014/2015“ Dokumenty sú prílohou originálu tejto zápisnice.
K bodu 5
Dekan FAPZ predložil členom AS FAPZ kritéria pre hodnotenie výkonov pedagogických
pracovníkov. Uviedol, že niektoré kritéria boli upravené v zmysle kritérií pre akreditácie
(Formulár 3 Vedecké práce v časopisoch s IF nad 0,4 a pod 0,4). Za články publikované
v časopisoch s IF nad 0,4 je možné získať 20 bodov a za články publikované v časopisoch
s IF do 0,4 je možné získať 10 bodov.
Hlasovanie:

za – 13 hlasov,
proti – 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov

K bodu 6
Dekan FAPZ informoval členov AS FAPZ o priebehu príprav akreditačných spisoch pre
komplexnú akreditáciu a garantoch na jednotlivých študijných programoch.
K bodu 7
V tomto bode informoval dekan FAPZ prof. Bíro o aktuálnych problémoch a otázkach na
FAPZ. Predovšetkým sa venoval doktorandom a znovu apeloval na zvýšenie publikačnej
aktivity.
K bodu 8
Predseda AS FAPZ prof. Debrecéni na záver poďakoval členom AS, dekanovi FAPZ prof.
Bírovi a doc. Ondrišíkovi za aktívnu účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie akademického
senátu.

V Nitre, dňa 7. 4. 2014

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
predseda AS FAPZ
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Zapísal:

doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
tajomník AS FAPZ

Overil:

prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.

Overil:

Ing. Ján Gažo, PhD.

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Podmienky prijatia na štúdium na FAPZ SPU v Nitre v ak. roku 2014/2015
3. Všeobecné a ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium a prijímacia skúška
na FAPZ SPU v Nitre pre ak. rok 2014/2015
Na vedomie:
1. Dekan FAPZ SPU v Nitre
2. Senát SPU (predseda AS SPU v Nitre)
3. Členovia AS FAPZ a AO (www.uniag.sk)
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