Správa o činnosti Akademického senátu fakulty PEDAS, ŽU v Žiline za rok
2013
1.Akademický senát fakulty PEDAS ŽU v Žiline sa v roku 2013 stretol na 14. a 15.-tom
zasadnutí a vykonal jedno hlasovanie per rollam (16). Účasť na zasadnutiach je v priloženej
tabuľke.
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Neprítomní členovia AS sa v primeranej dobe ospravedlnili. Zasadnutí AS sa podľa potreby
prerokovávaných materiálov zúčastňovali akademickí funkcionári.
2. Materiály prerokovávané v AS boli zavčas rozposielané členom AS.
3. V roku 2013 AS prejednal a schválil nasledovné materiály:
 Správa o činnosti fakulty v roku 2012.
 Návrh rozpočtu fakulty na rok 2013.
 Výročná správa o hospodárení FPEDAS za rok 2012.
 Návrh na počet prijatých doktorandov pre ak. rok 2013/14
 Návrh na formu vyplatenia zvýšenia osobných výdavkov pre zamestnancov verejného
vysokého školstva podľa opatrenia č.3/2013 MF SR.
 Návrh podmienok na prijatie študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na FPEDAS pre ak.
rok 2014/2015
 Návrh na nové organizačné usporiadanie Katedry ekonomiky
 Doplnenie „Informácie o možnosti štúdia na FPEDAS“
 Návrh nového „Študijného poriadku FPEDAS“, ktorý bol pripomienkovaný kolégiom
dekanky.
4. V oblasti personálnej práce AS prerokoval a schválil:
 Návrh na vymenovanie Doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. za člena vedeckej rady
FPEDAS
 Návrh na doplnenie študentskej časti disciplinárnej komisie FPEDAS
 Vzhľadom k ukončeniu štúdia Bc. Barbory Mišiakovej a Bc. Martiny Rypákovej
predseda AS navrhol vykonanie doplňujúcich volieb do študentskej komory AS
v termíne do 30.9.2013 a voľby boli vykonané.
5. Rokovania AS viedol predseda AS, ktorý sa pravidelne zúčastňoval zasadnutia kolégia
dekana fakulty PEDAS. Zasadnutí AS sa zúčastňoval zástupca AS v rade vysokých škôl Doc.
Ing. Pavol Žarnay, CSc., ktorý aktuálne informoval o priebehu zasadnutí pléna RVŠ SR.
Podrobné zápisnice zo zasadnutí AS sú včas umiestňované na webovom sídle fakulty.
Úlohy AS fakulty PEDAS v roku 2013 boli splnené na dobrej úrovni.
V Žiline, 14.4.2014

