Správa o činnosti AS FEM za rok 2015
V roku 2015 sa uskutočnilo spolu 6 riadnych zasadnutí AS FEM SPU v Nitre a pred
každým z nich sa konalo aj zasadnutie predsedníctva AS FEM. Všetky zápisnice z
rokovaní AS FEM sú priebežne zverejňované na www stránke AS FEM a sú k
dispozícii všetkým členom AO FEM.
Po obsahovej stránke boli zasadnutia AS FEM SPU v Nitre venované nasledovným
oblastiam:
Na zasadnutí 3. 3. 2015 bol okrem doplnenia členov AS FEM SPU v Nitre a voľby
členov Disciplinárnej komisie odsúhlasený aj návrh dekanátu na prijatie uchádzačov
na I. stupeň štúdia bez prijímacích skúšok pre uchádzačov so študijným priemerom
lepším ako 1,5 vrátane na vysvedčeniach zo strednej školy, a to koncoročných 1. – 3.
ročník a polročnom vysvedčení za 4. ročník. Taktiež bol prijatý návrh na zníženie
hranice v teste všeobecných študijných predpokladov v základnej verzii na percentil
rovnaký alebo vyšší ako 60 v podmienkach prijímacieho konania na prvý stupeň
štúdia.
(Viac informácií na http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_3_3_2015.pdf )

Na zasadnutí dňa 17. 3. 2015 bol schválený vznik novej katedry – Katedry
hospodárskej politiky a zapracovanie tejto zmeny do dodatku k Štatútu FEM
a Dodatku k Organizačnému poriadku. Akademický senát FEM taktiež schválil
otvorenie študijného programu Medzinárodná ekonomika a rozvoj v dennej forme
štúdia. Na rokovaní Akademický senát FEM schválil členov Vedeckej rady FEM SPU
v Nitre.
(Viac informácií na http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_17_03_2015.pdf )

Na zasadnutí dňa 5. 5. 2015 boli schválení prodekani FEM, transformácia Katedry
pedagogiky a psychológie na Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
a bol odstránený limit na počet prodekanov uvedený vo vnútorných predpisoch FEM
SPU v Nitre. Taktiež bol schválený návrh na zmenu názvov katedier:
Katedra marketingu – zmena názvu na Katedra marketingu a obchodu
Katedra podnikových informačných systémov – zmena názvu na Katedra účtovníctva.
Za zástupcu do Rady vysokých škôl pre nasledujúce funkčné obdobie bol opätovne
zvolený doc. Repiský.
(Viac informácií na http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_05_05_2015.pdf )

Na zasadnutí dňa 29. 6. 2015 bola schválená Správa o hospodárení za rok 2014 s
požiadavkou, aby sa Správa o hospodárení schvaľovala pred predložením rozpočtu.
Po diskusii bol schválený Rozpis dotačných finančných prostriedkov FEM na rok 2015.
Návrh na prerozdelenie prostriedkov na pracoviská fakulty bol z rokovania stiahnutý
dekankou FEM kvôli metodike rozdelenia osobného ohodnotenia.

(Viac informácií na http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_29_6_2015.pdf )

Na zasadnutí dňa 6. 10. 2015 bolo schválené prerozdelenie finančných prostriedkov
na pracoviská a zároveň bol schválený dodatok k Organizačnému poriadku ako aj
konsolidovaný Organizačný poriadok FEM SPU v Nitre so zapracovaním zmien,
z ktorých najdôležitejšie boli:
‐ zjednotil sa Organizačný poriadok FEM so Štatútom FEM a odstránili sa
nezrovnalosti
‐ zapracovali sa zmeny názvov 2 katedier – Katedry marketingu a obchodu, Katedry
účtovníctva, vznik Centra pedagogiky a psychologického poradenstva a novej
Katedry hospodárskej politiky
‐ zapracovali sa zmeny ohľadne počtu prodekanov
Taktiež bola na zasadnutí zvolená na návrh D-FEM prodekanka pre medzinárodné
výskumné a vzdelávacie programy.
(Viac informácií na http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_6_10_2015.pdf )

Na poslednom zasadnutí AS FEM SPU v Nitre v roku, dňa 27. 11. 2015, bola
schválená Smernica pre doktorandské štúdium a podmienky prijatia na III. stupeň
štúdia na FEM SPU v Nitre a po organizačnej stránke boli zabezpečené doplňujúce
voľby do študentskej časti AS SPU v Nitre, vyhlásené predsedníčkou AS SPU v Nitre.
(Viac informácií na http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_27_11_2015.pdf )

Všetkým členom Akademického senátu FEM SPU v Nitre by som chcel srdečne
poďakovať za zodpovedný a angažovaný prístup k členstvu v AS FEM SPU v Nitre.

V Nitre, 17.2.2016

.................................................
Marián Tóth
predseda AS FEM SPU v Nitre

