ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
zo dňa 22. 02. 2016
Prítomní: 13 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny
Hostia:

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan EkF TUKE,
RNDr. Libuša Révészová, PhD., prodekanka EkF TUKE pre vzdelávaciu činnosť,
JUDr. Mária Geralská, tajomníčka EkF TUKE,
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., garant študijného programu EaMVS.

Program zasadnutia:
Bod Program
Predkladateľ
1.
Otvorenie zasadnutia, schvaľovanie programu zasadnutia
doc. Želinský
2.
Schvaľovanie overovateľov zápisnice
doc. Želinský
3.
Informácie predsedu AS EkF TUKE
doc. Želinský
4.
Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
doc. Želinský
5.
Interpelácie
doc. Želinský
Schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na
6.
doc. Šoltés
Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2016/2017
7.
Rôzne
doc. Želinský
8.
Záver rokovania
doc. Želinský
K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie AS EkF TUKE otvoril predseda senátu a privítal všetkých prítomných členov AS EkF TUKE
a hostí.
Predseda AS EkF TUKE dal následne hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program rokovania bez zmien.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
13
13
0
0
-Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 1/2016.
K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice
Predseda AS EkF TUKE otvoril 2. bod a vyzval členov AS EkF TUKE, aby predložili návrhy kandidátov
na overovateľov zápisnice AS EkF TUKE.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Džupka a Dr. Paľová.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
13
13
0
0
Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 2/2016.

Nehlasovali
--

K 3. bodu: Informácie predsedu AS EkF TUKE
Predseda AS EkF TUKE informoval o potrebe vyhlásenia miesta a dátumu konania zhromaždenia
akademickej obce EkF TUKE s cieľom podať akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti v zmysle §
27 ods. (1) písm. l) zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení a zároveň navrhol termín
a čas: 31. marca 2015 o 9.00 hod. a miesto konania: poslucháreň ZP/2. Po následnej diskusii AS EkF TUKE
poveril predsedu AS EkF TUKE prípravou zhromaždenia akademickej obce EkF TUKE.
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K 4. bodu: Kontrola plnenia záverov a uznesení z predchádzajúceho rokovania
Z predchádzajúcich zasadnutí AS EkF TUKE nevyplynuli žiadne úlohy.
K 5. bodu: Interpelácie
Dr. Vajda sa informoval o podrobnostiach uznávania predmetov absolvovaných študentmi EkF počas
študijného pobytu v rámci schémy Erasmus. Dekan EkF reagoval, že podľa jeho názoru by toto uznávanie
malo byť v kompetencii prodekanky pre vonkajšie vzťahy a rozvoj s tým, že po diskusii v rámci vedenia EkF
doplní vyjadrenie k predmetnej záležitosti dodatočne. Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť zároveň vyzvala
zamestnancov k ústretovému prístupu vo vzťahu k študentom študujúcich v zahraničí v rámci schémy
Erasmus.
K 6. bodu: Schvaľovanie zásad prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na Ekonomickej
fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2016/2017
Dekan EkF TUKE predložil na schválenie návrh zásad prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa na
Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2016/2017 a požiadal prodekanku EkF TUKE pre
vzdelávaciu činnosť, aby sa k návrhu vyjadrila. Prodekanka predstavila návrh zásad.
Návrh zásad prijímacieho konania na štúdium druhého stupňa
na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach (EkF TUKE) pre akademický rok 2016/2017 (ďalej len
„zásady“)
Na štúdium programov druhého (inžinierskeho) stupňa na EkF TUKE budú prijatí uchádzači absolventi prvého (bakalárskeho) stupňa štúdia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
1. úspešne ukončili bakalárske štúdium v študijnom odbore Financie, bankovníctvo a investovanie,
resp. Verejná správa a regionálny rozvoj,
2. úspešne vykonali odbornú skúšku z cudzieho jazyka v ekonomickom odbore,
3. v stanovenom termíne do 1. júla 2016 podali prihlášku na predpísanom tlačive na študijnom
oddelení EkF TUKE http://web.uips.sk/vs/files/prihl_magister.pdf
a doložili prílohy uvedené v prihláške na str. 2 a 3.
Doplňujúce informácie http://www.ekf.tuke.sk/files/doplnujuce_info_IIstupen.pdf
Uchádzači, ktorí nesplnili podmienku v bode 1. môžu byť prijatí na štúdium programov druhého stupňa
na EkF TUKE podmienečne (ak to umožnia kapacitné možnosti fakulty) ak sú absolventmi prvého stupňa
štúdia v uvedenom príbuznom študijnom odbore podľa číselníka Sústavy študijných odborov v SR
(https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/ ):
 pre študijný program financie, bankovníctvo a investovanie sú to študijné odbory podskupiny
3.3, 9.1.1 a 9.2.10,
 pre študijný program ekonomika a manažment verejnej správy sú to študijné odbory
podskupiny 3.3, 3.1, 3.4, 8.1.1 a 9.2.10.
Títo uchádzači musia po prijatí na druhý stupeň štúdia (po posúdení zhodnosti absolvovaného študijného
programu s programom uskutočňovaným na EkF TUKE) vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom
dekanom EkF TUKE v priebehu prvých dvoch semestrov štúdia druhého stupňa. V opačnom prípade budú
zo štúdia vylúčení.
Uchádzači, ktorí nesplnili podmienku v bode 2. môžu byť prijatí na štúdium podmienečne, avšak
odbornú skúšku z cudzieho jazyka v ekonomickom odbore musia úspešne vykonať počas prvých troch
nasledujúcich semestrov ich štúdia v druhom stupni, inak budú zo štúdia vylúčení.
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V prípade, že počet uchádzačov, ktorí absolvovali príbuzný študijný program, prekročí kapacitné
možnosti fakulty, poradie uchádzačov, ktorí budú prijatí do naplnenia kapacity príslušného študijného
programu, zostaví prijímacia komisia na základe súčtu počtu bodov, ktoré sa uchádzačovi pridelia
nasledovne:
- absolvované štúdium - posúdenie zhodnosti absolvovaných predmetov: 0 - 10 bodov;
- dosiahnutý vážený študijný priemer na prvom stupni štúdia: 0 - 5 bodov,
(body/priemer v uvedenom intervale: 5 bodov / 100 - 91, 4 body /90 - 81, 3 body / 80 - 75,
2 body / 75 - 70, 1 bod / 70 - 65, 0 bodov / menej ako 65)
- iné zreteľa hodné dôvody – získané ocenenia v súťažiach, študentské aktivity, účasť vo ŠVOČ,
jazykové certifikáty, publikačná činnosť a pod.: 0 – 5 bodov.
Predpokladaný počet študentov na druhom stupni v ak. roku 2016/2017 zapísaných v prvom roku štúdia
na študijný program financie, bankovníctvo a investovanie v dennej forme je 160 a predpokladaný počet
zapísaných študentov v prvom roku štúdia na študijný program ekonomika a manažment verejnej správy
v dennej forme je 20.
Uchádzačov, ktorí nebudú prijatí na vybraný študijný program v dennej forme, môže dekan fakulty
prijať na iný študijný program s nenaplnenou kapacitou alebo na študijný program v externej forme.
Výška školného pre externé štúdium v druhom stupni na akademický rok 2016/2017 je 620 EUR.
Zahraniční uchádzači o štúdium druhého stupňa budú posudzovaní individuálne, v súlade
s platnou legislatívou a možnosťami fakulty.
Predseda AS EkF následne otvoril diskusiu k tomuto bodu. Dr. Vajda sa informoval, či aj zahraniční uchádzači
o štúdium majú povinnosť splniť odbornú skúšku z cudzieho jazyka. Dekan a prodekanka pre vzdelávaciu
činnosť reagovali, že uvedená skutočnosť sa bude posudzovať individuálne, nakoľko nie je možné zohľadniť
všetky osobitosti potenciálnych uchádzačov.
Ďalšie pripomienky, podnety a návrhy vznesené neboli a predseda AS EkF dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Hlasovanie
Prítomní
Za návrh
Proti návrhu
Zdržali sa
Nehlasovali
13
13
0
0
-Predseda AS EkF TUKE konštatoval, že senát schválil návrh ako uznesenie č. 3/2016.
K 7. bodu: Rôzne
Katarína Synčáková, zástupkyňa 2. ročníka bakalárskeho stupňa sa informovala ohľadom prihlasovania sa na
témy bakalárskych prác a max. počtov záverečných prác vedených jedným učiteľom. Dekan a prodekanka
vysvetlili postup prihlasovania a upresnili, že max. počet záverečných prác vedených jedným učiteľom je 10,
čo je dané aj kritériami akreditačnej komisie. Prodekanka sa zároveň informovala o iniciatíve študentov EkF
v rámci celouniverzitnej diskusie „učiteľ + študent = diskusia“, zástupcovia študentov v AS EkF o iniciatíve
týchto študentov vedomosť nemali.
K 9. bodu: Záver rokovania
Predseda AS EkF TUKE, doc. Želinský, poďakoval prítomným členom senátu a hosťom za spoluprácu
a zasadnutie senátu ukončil.
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UZNESENIA
zo zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 22. 02. 2016

1/2016

AS EkF TUKE na návrh predsedu AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE zo
dňa 22. 02. 2016 bez zmien.

2/2016

AS EkF TUKE schválil overovateľov zápisu zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 22. 02. 2016
v zložení: doc. Ing. Peter Džupka, PhD. a Ing. Dana Paľová, PhD.

3/2016

AS EkF TUKE na návrh dekana EkF TUKE schvaľuje návrhu zásad prijímacieho konania na
štúdium druhého stupňa na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach pre akademický rok 2016/2017
v dekanom predloženej podobe bez pripomienok.

Košice 22. februára 2016

Zapísala:
Ing. Manuela Raisová, PhD.

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

Overili:
doc. Ing. Peter Džupka, PhD .

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

Ing. Dana Paľová, PhD.

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

Schválil:
........................................................
doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.
predseda AS EkF TUKE
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