Zápisnica č. 6 z rokovania AS Fakulty PEDAS

Dňa: 19.9.2011
Miesto a čas rokovania: miestnosť AA109 (kniţnica KKMAHI), 14.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (11 z 18 členov).
Ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Peter Kolarovszki, PhD., doc. Dr. Ing.
Margita Majerčáková, PhD., Ing. Jozef Paľo, PhD., Bc. Štefan Kurucz, Pavel Ţaloudek.
Hostia: podľa prezenčnej listiny (3).

Program rokovania AS
1. Prerokovanie a schválenie návrhu prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na
FPEDAS v akademickom roku 2012/2013, vrátane informačného letáku a maximálneho počtu
prijatých uchádzačov.
2. Rôzne
Priebeh rokovania:
Materiál na prerokovanie bol členom AS včas dodaný.
1)
V úvode predseda AS otvoril rokovanie a privítal pani dekanku, členov a ostatných
hostí na zasadnutí AS. Vzhľadom na počet prítomných, pán predseda skonštatoval, ţe AS je
uznášania schopný.
2)
Prvým bodom rokovania bolo prerokovanie a schválenie prijímacieho konania pre
uchádzačov o štúdium na FPEDAS v akademickom roku 2012/2013. Materiál na
prerokovanie predloţil prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. Zmena nastala
v podmienkach prijímania študentov na 2. stupeň vysokoškolského štúdia, ktorú navrhli
garanti jednotlivých študijných programov. Nakoľko prijímanie študentov na základe
študijných priemerov nebolo objektívne v dôsledku rozličnej kvality hodnotenia na fakultách,
je navrhované prijímanie študentov na základe výsledkov prijímacích testov. Navrhované sú
nasledovné zmeny:
 Uchádzači na študijné programy cestná doprava, železničná doprava, letecká
doprava, vodná doprava, zasielateľstvo a logistika, poštové inžinierstvo a
dopravné inžinierstvo budú absolvovať písomný test z odborných vedomostí.
Písomný test bude zostavený na základe učiva 1. stupňa vysokoškolského štúdia, pre
ktoré je inţiniersky študijný program nasledujúcim študijným programom.
Podmienkou pre zaradenie do zoznamu uchádzačov o toto štúdium je absolvovanie 1.
stupňa vysokoškolského štúdia v tom istom alebo v príbuznom študijnom programe.

 Na študijný program ekonomika a manažment podniku a elektronický obchod a
manažment budú uchádzači o štúdium absolvovať písomný test z matematiky,
cudzieho jazyka a ekonomiky. Podmienkou pre zaradenie do zoznamu uchádzačov
o toto štúdium je absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v tom istom alebo v
príbuznom študijnom programe.
 Pre študijné programy cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava, vodná
doprava, zasielateľstvo a logistika, poštové inžinierstvo a dopravné inžinierstvo
sú bez prijímacej skúšky, iba na základe pohovoru, prijímaní uchádzači, ktorí úspešne
absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe uvedenom
v nasledujúcej tabuľke a počas 1. stupňa štúdia dosiahli vážený aritmetický priemer do
1,5 vrátane.

Študijný program inžinierskeho štúdia
Cestná doprava
Ţelezničná doprava
Letecká doprava
Vodná doprava
Zasielateľstvo a logistika
Poštové inţinierstvo
Dopravné inţinierstvo

Podmienený študijný program 1. stupňa
vysokoškolského štúdia na prijatie bez
prijímacej skúšky
Cestná doprava
Ţelezničná doprava
Letecká doprava
Vodná doprava
Zasielateľstvo a logistika
Poštové technológie a sluţby
Cestná doprava

Podmienky prijímacieho konania na bakalárske štúdium sa oproti predchádzajúcemu roku
nezmenili.
Pán prodekan informoval prítomných o dňoch otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia
8.11.2011 a 16.3.2012.


V rámci počtu prijatých uchádzačov je navrhované zvýšenie plánovaného počtu
študentov denného štúdia na cestnej doprave z 90 na 100 a v zasielateľstve a logistike zo
40 na 50.



Navrhovaná je i zmena textu v časti Uplatnenie absolventov, Profesionálny pilot:

Sú pripravení na typové preškolenie na akejkoľvek generačnej úrovni palubného vybavenia
lietadiel pre obchodné vyuţitie alebo dopravných lietadiel.
K predloţeným návrhom prebehla diskusia:
Doc. Ţarnay sa zaujímal, či je nutné vykonávať príslušné zmeny vzhľadom na počty
hlásených študentov.
Pani dekanka odpovedala, ţe zmeny sú potrebné, nakoľko prijímanie študentov na základe
priemerov nie je veľmi objektívne. A počet hlásených študentov je dostatočný, motivácia
študovať na druhom stupni je vysoká.
Prof. Majerčák sa zaujímal, koľko otázok je potrebné pripraviť na prijímací test?

Pán prodekan odporúčal 150, pričom v samotnom teste by malo byť pribliţne 20 otázok.
Zverejňovanie otázok na inţinierske štúdium nepovaţuje za vhodné.
Následne prebehlo hlasovanie o predkladaných návrhoch v počte:
Za

11 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS schvaľuje návrh prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na FPEDAS
v akademickom roku 2012/2013, vrátane informačného letáku a maximálneho počtu prijatých
uchádzačov
3) Rôzne
Predseda AS informoval, ţe v rámci veľkého senátu sa uskutočnia voľby do študentskej časti.
Z nášho senátu boli do komisie pre doplňujúce voľby do AS ŢU navrhnutí:
Pavel Žaloudek a Peter Hološko.
Na ďalšom stretnutí AS bude prerokovaný návrh študijného poriadku FPEDAS, organizačná
štruktúra fakulty a schvaľovanie elektronickej formy hlasovania.
Dňa 18.10. 2011 sa uskutoční rokovanie rady VŠ. Pani dekanka informovala, ţe dotácie budú
prideľované podľa stavu študentov, tak ako minulý rok. Stav z roku 2010 bude smerodajný
pre návrh rozpočtu na rok 2012.

V Ţiline 19. 9. 2011
Zápisnicu vyhotovila:

Ing. Sandra Krollová, PhD.

