Zápisnica zo zasadnutia Akademickej obce Ekonomickej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach, dňa: 4.5.2012
Program:

1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti AS EkF TUKE za rok 2011.
3. Správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch na EkF TUKE za rok 2011.
4. Diskusia.
5. Záver.

Prítomní:

Členovia akademickej obce EkF TUKE

K 1. bodu
Zasadnutie Akademickej obce EkF TU v Košiciach otvorila predsedníčka Akademického
senátu EkF TUKE doc. Ing. Edita Farkašová, CSc., ktorá privítala všetkých prítomných
členov akademickej obce.
K 2. bodu
Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. informovala
o činnosti AS EkF v roku 2011. Vyzdvihla bezproblémovú prácu AS EkF a splnenie všetkých
stanovených cieľov.
K 3. bodu
Prodekan EkF TUKE prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. predniesol správu o činnosti a
dosiahnutých výsledkoch na EkF TUKE za rok 2011. Informoval o poslaní, vízii a cieľoch
fakulty. Vyzdvihol splnenie cieľov, ktoré si dekan fakulty prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.
stanovil: Získanie práv na habilitáciu docentov a inauguráciu profesorov, reakreditácia 2.
stupňa študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj a akreditácia 3. stupňa
študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj,
zvýšenie počtu docentov
a profesorov, zvýšenie počtu publikácií a citácií v časopisoch indexovaných v databáze Web
of Knowledge. Cieľom fakulty je tiež zabezpečiť transparentné odmeňovanie, motivujúce ku
kvalite aspoň na súčasnej úrovni.
Prodekan EkF TUKE prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. informoval tiež o testovaní AHELO
a Bloomberg, ktoré prebehlo na fakulte. Vyzdvihol aktivitu našich študentov pri zakladaní
neziskových organizácií, organizovaní prednášok pozvaných expertov z praxe.
Poukázal ale aj na množiace sa prípady opisovania študentov, preto bude zriadená
disciplinárna komisia, ktorá bude tieto problémy riešiť. Ďalej informoval o hodnotení kvality
výučby v systéme MAIS a hodnotení programu Anglofon študentmi 2. ročníka inžinierskeho
štúdia. Budúci rok prebehne hodnotenie pripravené EkF TUKE, ktoré je zamerané na
hodnotenie všetkých predmetov a vyučujúcich.
Na záver prezentácie boli určené ciele na nasledujúce obdobie: pokračovať v zlepšovaní
kvalifikačnej štruktúry zamestnancov, pokračovať v plnení čiastkových cieľov, týkajúcich sa
zvýšenia počtu publikácií a citácií v databáze WoK, založiť klub absolventov EkF TUKE
„Alumni Klub“, pripraviť dôstojné oslavy 20. výročia založenia fakulty a pokračovať
v skvalitňovaní pedagogického procesu.
K 4. bodu
Diskutujúci členovia akademickej obce:

Ing. Jozef Glova, PhD.: Vyzdvihol seminár organizovaný na fakulte, ktorý je venovaný
programu R a zároveň pochválil organizátorov Ing. T. Bálinta a Ing. M. Grófa.
Ingrid Farkašová: Vystúpila s požiadavkou, aby študenti mali vopred k dispozícii prezentácie
prednášok, čím by sa umožnilo študentom viac počúvať výklad prednášajúceho a robiť si
z neho poznámky.
Doc. Ing. Emília Jakubíková, CSc.: Reagovala, že zverejnenie prezentácii vedie k zníženiu
počtu študentov na prednáške.
RNDr. Libuša Révészová, PhD.: Reagovala, že ku každému predmetu, by mal byť pripravený
študijný materiál, z ktorého študenti majú študovať a prezentácie obsahujú iba osnovu
prednášky.
PhDr. Daniel Klimovský, PhD. a Ing. Oľga Nosáľová, PhD.: hovorili o probléme s externými
posudzovateľmi bakalárskych a diplomových prác, o komplikovanom postupe pri zadávaní
posudkov. Prof. RNDr. Oto Hudec CSc. prisľúbil, že problém bude riešiť vzdelávacia
komisia.
K 5. bodu
Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. poďakovala
prítomným za účasť a diskutujúcim za ich pripomienky a námety.
V Košiciach 4.5.2012
Zapísal:
Mgr. Alena Tartaľová, PhD.
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doc. Ing. Edita Farkašová, CSc.
predseda AS EkF TU v Košiciach

