Správa o činnosti AS FEM za rok 2016
V roku 2016 sa uskutočnili spolu 4 riadne zasadnutia AS FEM SPU v Nitre a jedno zasadnutie
predsedníctva AS FEM SPU v Nitre. Všetky zápisnice z rokovaní AS FEM sú priebežne zverejňované na
webovej stránke AS FEM a sú k dispozícii všetkým členom AO FEM. Jednotlivé zasadnutia boli
orientované na nasledovné oblasti:
Na zasadnutí dňa 8.4.2016 AS FEM prerokoval a schválil študijné programy na akreditáciu z dôvodu
reakreditovania študijných programov v kombinovanej jazykovej forme výučby, keďže boli pôvodne
akreditované v slovenskom a anglickom jazyku. Išlo o nasledovné študijné programy na prvom stupni
štúdia: Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami – denná/externá forma, a na druhom
stupni štúdia: Ekonomika podniku – denná forma, Medzinárodná ekonomika a rozvoj - denná/externá
forma, Agrárny obchod a marketing – denná forma. Zároveň bol schválený návrh na medzinárodný
študijný program dvojitých diplomov Ekonomika podniku na druhom stupni štúdia medzi
Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove (Poľsko) a SPU V Nitre.
(Viac informácii na: http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_08_04_2016.pdf)

V rámci druhého zasadnutia dňa 24.6.2016 sa AS FEM zaoberal Správou o hospodárení FEM za rok
2015, ktorú po diskusii a objasnení schválil. Následne prerokoval a schválil Návrh rozpisu prostriedkov
dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2016 a predpokladaných príjmov v roku 2016. Uvedenému
schváleniu predchádzala rozsiahla diskusia členov senátu s vedením fakulty. V rámci diskusie členovia
senátu predostreli návrhy, aby predkladaný rozpočet bol detailnejší a tým aj transparentnejší. AS FEM
SPU v Nitre pozitívne zhodnotil nárast objemu finančných prostriedkov v rozpočte pre FEM SPU v Nitre.
Zároveň bol prerokovaný a schválený s pripomienkami návrh hodnotenia výkonov zamestnancov FEM,
návrh mimoriadnych jednorazových odmien za výkony a príspevkov pre pracoviská FEM. Na tomto
zasadnutí boli schválené aj informácie pre uchádzačov o prvý, druhý a tretí stupeň štúdia na FEM SPU
v Nitre.
(Viac informácii na: http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_24_06_2016.pdf)

Na treťom zasadnutí dňa 22.9.2016 AS FEM prerokoval a schválil organizačné zabezpečenie volieb
kandidátov do študentskej časti AS FEM. V rámci tohto zasadnutia bol senátu predstavený Dlhodobý
zámer FEM na roky 2016 – 2022, ku ktorému členovia senátu vzniesli svoje pripomienky, ktoré boli
následne implementované do dokumentu. Pozmenený Dlhodobý zámer FEM na roky 2016 – 2022 bol
následne schválený. AS FEM zároveň diskutoval s vedením FEM aj o možnostiach riešenia
medzifakultnej výučby a jej finančnej kompenzácie v ďalších obdobiach.
(Viac informácií na: http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_22_09_2016.pdf)

Posledné zasadnutie AS FEM sa uskutočnilo dňa 16.12.2016, v rámci ktorého zložili sľub noví členovia
AS FEM za študentskú časť, ktorí uspeli v opakovaných voľbách dňa 18.10.2016. Novými členmi AS FEM
sa stali: Bc. Tomáš Forgáč, Bc. Filip Valentíni, Bc. Marek Petriľák, Bc. Ondrej Ondruška a Richard Lycius.
Zároveň AS FEM zvolil navrhovaných študentov do pracovných komisií AS FEM. Bola prerokovaná
Smernica pre realizáciu doktorandského štúdia na FEM SPU v Nitre predložená zo strany vedenia FEM.
Členovia senátu k uvedenému dokumentu uviedli svoje pripomienky a po ich zapracovaní bol
dokument schválený. AS FEM ďalej diskutoval o pripravovanej reforme školstva a schválil rozdelenie
dodatočných finančných prostriedkov.
(Viac informácií na: http://spu.fem.uniag.sk/as/documents/zapisnice/as_zapisnica_16_12_2016.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, ako aj za mnohé podnetné
pripomienky k prerokovávaným materiálom. V mene Akademického senátu FEM SPU v Nitre prajem
členom Akademickej obce úspešný rok 2017.
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