Zápisnica zo zasadnutia Akademickej obce Ekonomickej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach, dňa: 20.6.2013
Program:

1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti AS EkF TUKE za predchádzajúca obdobie.
3. Správa o činnosti EkF TUKE za rok 2012.
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 RNDr. Libuša Révészová, PhD., ktorá privítala všetkých prítomných
členov akademickej obce.
K 2. bodu
Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE RNDr. Libuša Révészová, PhD. informovala
o činnosti AS EkF v roku 2012. Vyzdvihla bezproblémovú prácu AS EkF a splnenie všetkých
stanovených cieľov. Poďakovala sa za prácu v AS EkF TUKE predchádzajúcej predsedníčke
doc. Ing. Edite Farkašovej, CSc.
K 3. bodu
Dekan EkF TUKE prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. predniesol správu o činnosti a
dosiahnutých výsledkoch na EkF TUKE za rok 2012. Informoval o poslaní, vízii a cieľoch
fakulty. Vyzdvihol splnenie cieľov, ktoré si vedenie fakulty stanovilo, týkajúce sa najmä
zvýšenia počtu publikácií a citácií v časopisoch indexovaných v databáze Web of Knowledge
a Scopus. Dekan fakulty predstavil motivujúce osobné ohodnotenia a odmeny vedúce
k zvyšovaniu počtu časopiseckých publikácií.

K 4. bodu
Diskutujúci členovia akademickej obce:
Doc. V. Gazda: Reagoval na prednesenú prezentáciu a taktiež zdôraznil význam
časopiseckých publikácií v databáze WoK a Scopus. Ako člen akreditačnej komisie potvrdil
prísnejšie kritéria pri nasledujúcej komplexnej akreditácii fakulty.
Študent V. Štec: Informoval vedenie fakulty, že niektorí skúšajúci nedodržujú stanovený čas,
za ktorý majú mať študenti zverejnené výsledky skúšky. Podľa Študijného poriadku, tak má
skúšajúci urobiť do 48 hodín od konania skúšky. Dekan fakulty prof. Šoltés prisľúbil nápravu
a žiadal študentov o hlásenie takýchto prípadov, ktoré sa budú riešiť individuálne.
Študenti položili otázku týkajúcu sa podmienok prijatia na inžinierske štúdium. Prof. Šoltés
potvrdil, že platí hranica 71 bodov, ktorá sa nebude zvyšovať, a tiež zdôraznil, že študenti
majú v AS EkF TUKE svojich zástupcov cez ktorých mohli túto podmienku pripomienkovať.
Študent D. Sitaš: Pýtal sa na výsledky dotazníkov o spokojnosti a kvalite výučby, ktoré
študenti vypĺňali a majú pocit, že bezúčelne, keďže nevidia kompletné výsledky a tiež ani
nápravu nedostatkov.
Prof. Hudec: Prodekan EkF TUKE prof. Oto Hudec, CSc. reagoval na otázky študenta.
Uviedol, že kompletné výsledky dotazníkov majú k dispozícii vedúci katedier, ktorí sú

povinní ich prebrať s každým pracovníkom osobne. Výsledky prijatých opatrení plynúcich
z dotazníkov sa môžu prejaviť až po istom čase. Následne prebehla krátka diskusia.
Ing. T. Želinský, PhD.: Dodal, že by mohli byť zverejnené aspoň agregované výsledky
prípadne správa o výsledkoch.

K 5. bodu
Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE RNDr. Libuša Révészová, PhD. poďakovala
prítomným za účasť a diskutujúcim za ich pripomienky a námety.
V Košiciach 20.6.2013
Zapísal:
Mgr. Alena Tartaľová, PhD.
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Overovatelia zápisu:
doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Ing. Tomáš Želinský, PhD.
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RNDr. Libuša Révészová, PhD.
predseda AS EkF TU v Košiciach

