Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Ekonomickej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach dňa 04.10.2011
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Schvaľovanie programu rokovania
3. Schvaľovanie overovateľov zápisu
4. Kontrola plnenia záverov a rozhodnutí z predchádzajúceho rokovania
5. Schválenie materiálu „Zásady prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa
(bakalárskeho) na EkF TUKE na akademický rok 2012/2013
6. Schválenie materiálu „Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa
(inžinierskeho) na EkF TUKE na akademický rok 2012/2013
7. Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS ak. roku 2011/2012
8. Pripomienkovanie materiálu „Metodika rozpisu zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2012.“
9. Rôzne
10. Záver rokovania.
Prítomní:

11 členov AS EkF TU podľa prezenčnej listiny
Prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc., dekan EkF TU
Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., prodekan EkF TU
JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TU

K 1. a 2. bodu
Zasadnutie AS EkF TU v Košiciach otvorila predsedníčka senátu doc. Ing. Edita Farkašová,
CSc. Prítomní členovia AS EkF TU schválili predložený program rokovania.
K 3. bodu
Za overovateľov zápisnice boli stanovení doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. a Ingrid Farkašová.
K 4. bodu
Predsedníčka AS EkF doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. informovala AS EkF, že všetky
uznesenia a termínované úlohy boli splnené.
K 5. bodu
Predsedníčka senátu doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. vyzvala prodekana fakulty Prof. RNDr.
Ota Hudeca, CSc., aby uviedol materiál "Zásady prijímacieho konania na štúdium prvého
stupňa (bakalárskeho) na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach na akademický rok
2012/2013".
Hlasovanie: ZA:
11 hlasov
PROTI:
0 hlasov
ZDRAŽALI SA: 0 hlasov
Uznesenie č.9/2011
K 6. bodu
Predsedníčka senátu doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. vyzvala prodekana fakulty Prof. RNDr.
Ota Hudeca, CSc., aby uviedol materiál "Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého
stupňa (inžinierskeho) na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach na akademický rok
2012/2013".
Hlasovanie: ZA:
11 hlasov
PROTI:
0 hlasov

ZDRAŽALI SA:

0 hlasov

Uznesenie č.10/2011
K 7. bodu
Predsedníčka senátu doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. vyzvala prodekana prof. RNDr. Ota
Hudeca, CSc., aby informoval o zmenách v akademickom roku 2011/2012.
Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. informoval o zrušení indexov, teda všetky záznamy
o zápočtoch a skúškach budú v systéme MAIS. Tiež informoval o programe „ ANGLOFON“,
v ktorom cvičenia prebiehajú v anglickom jazyku, skúška je v slovenskom jazyku. Prof.
Hudec navrhol zriadenie tzv. vzdelávacej komisie, ktorá by bola zložená z vedúcich katedier
a zástupcov jednotlivých ročníkov a kde by sa riešili aktuálne problémy týkajúce sa
pedagogického procesu. Tiež predstavil aktuálne súťaže pre študentov a vyzdvihol úspech
našich študentov v súťaži organizovanej bankou VÚB.
Doc. Ing. Edita Farkašová, CSc., predsedníčka senátu EkF TUKE hovorila o probléme
s rozvrhom, ktorý by mal byť k dispozícii skôr. Následne prebehla diskusia, v ktorej sa
diskutovalo o tom, že by sa posunuli zápisy študentov na skorší termín a tým by sa
zabezpečilo sfinalizovanie podkladov pre tvorbu rozvrhov v skoršom termíne. Následne
vedenie EkF navrhlo zakúpenie pevných rámov, v ktorých bude aktuálny rozvrh umiestnený
na dverách každej učebne.
Mgr. Alena Tartaľová, PhD. a Ivana Račkovská hovorili o probléme študentov 3. ročníka,
ktorí opakujú predmet Pravdepodobnosť a štatistika. Keďže pri veľkom počte sa nezmestia do
učebne, tak im budú vytvorené ďalšie dve skupiny.
K 8. bodu
AS EkF pripomienkoval materiál „Metodika rozpisu zo štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám na rok 2012.“ Následne prebehla diskusia, v ktorej sa AS zhodol, že pripomienky
pošle v jednom dokumente na RVŠ.
K 9. bodu
Prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. informoval o reakreditácii študijného programu "Verejná
správa a regionálny rozvoj" - 2. stupeň a reakreditácii študijného programu „Financie,
bankovníctvo a investovanie“ -1. a 2. stupeň a tiež akreditácii študijného programu "Verejná
správa a regionálny rozvoj" - 3. stupeň. EkF TUKE získala práva na habilitačné
a inauguračné konania.
Za zástupcu 5. ročníka a doktorandského štúdia bola podľa počtu získaných hlasov vo
voľbách do AS určená študentka Miriama Belejová, ktorá získala 43 hlasov. Ing. Marcel
Rešovský získal 22 hlasov.

UZNESENIA AS EKF TU
Uznesenie č. 9/2011
AS EkF TU schválil "Zásady prijímacieho konania na štúdium prvého stupňa (bakalárskeho)
na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach na akademický rok 2012/2013".

Uznesenie č. 10/2011
AS EkF TU
schválil "Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa
(inžinierskeho) na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach na akademický rok 2012/2013".

V Košiciach 04.10.2011
Zapísal: Mgr. Alena Tartaľová, PhD.
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Overovatelia zápisu:
Ing. Anna Bánociová, PhD.

...................................

Ingrid Farkašová

...................................

.....................................................
doc. Ing. Edita Farkašová, CSc.
predseda AS EkF TU v Košiciach

