Zápisnica č. 7 z rokovania AS Fakulty PEDAS

Dňa: 26.3.2012
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu FPEDAS, 14.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (15 z 20 členov).
Ospravedlnení: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Bc. Štefan Kurucz, Pavel Žaloudek,
Martina Rypáková, Lívia Lippaiová.
Hostia: podľa prezenčnej listiny (3).
Program rokovania AS
1. Prerokovanie a schválenie návrhu študijného poriadku FPEDAS Žilinskej univerzity v
Žiline.
2. Správa o činnosti Akademického senátu FPEDAS za rok 2011.
3. 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, že AS je
uznášania schopný.
2)
Hlavným bodom rokovania bolo prerokovanie a schválenie návrhu nového študijného
poriadku FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. Predkladaný študijný poriadok bude následne
schvaľovaný aj na Akademickom senáte ŽU. Návrh študijného poriadku bol dlhšiu dobu
pripomienkovaný aj vedúcimi jednotlivých katedier FPEDAS, vykonaných bolo niekoľko
opráv vedúcich k sprísneniu študijného poriadku. Ďalšie zmeny budú prijímané postupne.
Materiál na prerokovanie predložil prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Navrhované zmeny sa týkali nasledovných paragrafov:
 § 2 Organizácia štúdia a § 3 Študijný program,
 § 4 Študijný plán
(3)
Študijné plány obsahujú súbory povinných a povinne voliteľných predmetov
tak, aby v štandardnej dobe denného štúdia doba prezenčnej výučby nepresahovala 30
hodín za týždeň a počet kreditov umožnil študentovi akumulovať 30 kreditov za
semester.
(4)

Predmety sa v študijnom programe delia na:

a) predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený
absolvovaním iného predmetu,

b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - absolvovanie takéhoto
predmetu je možné len po úspešnom absolvovaní iného predmetu alebo predmetov
(tzv. prerekvizít). Výnimku môže povoliť garant študijného programu.
 § 6 Zápis na vysokoškolské štúdium
doplnené:
(2)

Zápis vykonáva referent pre vzdelávanie fakulty.

 § 7 Organizácia akademického roka
(2)
Časový harmonogram akademického roka vo všetkých stupňoch a formách
štúdia určí dekan. Časový harmonogram štúdia sa zverejňuje najneskôr do 31. 3. v
akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, na ktorý je časový
harmonogram zostavený.
 § 8 Vzdelávanie a jeho organizácia
(3)
Prednášky majú charakter výkladu základných pojmov, teoretických základov
a metodológie danej disciplíny, problémov a ich riešení. Účasť na prednáškach je
odporúčaná, nie je povinná.
(4)
Semináre sú organizované tak, aby umožnili najmä prezentáciu výsledkov
vlastnej práce študentov a diskusiu k odbornej problematike danej disciplíny. Na
všetkých seminároch konajúcich sa v priebehu semestra je účasť študentov
povinná.
(5)
Cvičenia podporujú najmä praktické zvládnutie poznatkov z prednášok alebo
zadávaných na samoštúdium. Cvičenia si vyžadujú aktívnu účasť študentov.
Špecifickým typom cvičenia sú laboratórne práce vykonávané ako práce na počítačoch
alebo v špeciálnych laboratóriách katedier. Na všetkých cvičeniach a laboratórnych
prácach konajúcich sa v priebehu semestra je účasť študentov povinná.
 § 9 Kontrola štúdia
(9)
Na vykonanie skúšok vypisuje skúšajúci termíny a počet miest tak, aby bol
najmenej o štvrtinu väčší, ako je počet študentov, ktorí sú povinní skúšku vykonať.
Tieto termíny a miesto konania skúšok zverejní skúšajúci najneskôr 7 dní pred
ukončením semestra v informačnom systéme Vzdelávanie. Tematické okruhy na
skúšku alebo otázky na skúšku sa zverejňujú na začiatku príslušného semestra.
Prihlásiť alebo odhlásiť sa študent môže podľa pokynov skúšajúceho. Ak sa študent
zapísal na skúšku a nedostavil sa, je povinný ospravedlniť sa na príslušnej katedre
najneskôr do 3 pracovných dní po termíne skúšky. Inak sa hľadí na neho, ako keby na
skúške neprospel.
 § 10 Hodnotenie študijných výsledkov
(2)
V kreditovom systéme štúdia sa na hodnotenie testov písomných prác a iných
zadaní ako i výsledkov priebežného hodnotenia či skúšania použije nasledujúca
tabuľka:
ECTS
stupeň

Slovná klasifikácia a jej definícia

Znalosti
v rozsahu

Numerická
hodnota

A

Výborne: vynikajúce výsledky

100 až 95 %

1

B

Veľmi dobre: nadpriemerné výsledky

94 až 83 %

1,5

C

Dobre: priemerné výsledky

82 až 68 %

2

D

Uspokojivo: prijateľné výsledky

67 až 56 %

2,5

E

Dostatočne: výsledky spĺňajú minimálne kritéria

55 až 50 %

3

menej ako 50
%

4

FX

Nedostatočne:
vedomostí

vyžaduje sa

ďalšie

doplnenie

(5)
Na žiadosť študenta alebo vyučujúceho môže vedúci katedry určiť konanie
skúšky pred komisiou. Komisia je trojčlenná a vymenuje ju vedúci katedry. Ak je
skúšajúcim vedúci katedry, vymenuje komisiu dekan fakulty. Konanie skúšky pred
komisiou sa musí vykonať vo vypísanom termíne skúšok podľa § 9 ods. 9 tohto
poriadku. Podať žiadosť o skúšanie pred komisiou je možné iba v prípade, ak študent
má právo na náhradný termín podľa § 10 ods. 4. tohto poriadku.
 § 11 Priebeh štúdia
(3)
Do ďalšieho roka štúdia podľa študijného plánu príslušného študijného
programu sa zapisuje študent, ktorý v predchádzajúcom roku štúdia podľa študijného
plánu získal minimálne 52 kreditov.
(4)
Študent, ktorý nesplnil podmienky na zápis do ďalšieho roka štúdia v
študijnom programe, sa zapíše len za podmienky, že v danom roku štúdia podľa
študijného plánu získal minimálne 30 kreditov. Študent si zapíše do tohto roku
štúdia tie predmety, ktoré neúspešne absolvoval v predchádzajúcom štúdiu a
nezískal kredity za tieto predmety. Zároveň si môže zapísať aj tie predmety z
ďalšieho roku štúdia, ktoré nie sú podmienené absolvovaním predmetov, za ktoré ešte
študent nezískal kredity. Študent je povinný písomne pri zápise na referáte pre
vzdelávanie na fakulte oznámiť predmety, ktoré si zapisuje do ďalšieho roku štúdia. V
tomto roku štúdia nie je povinnosť zapísať si za akademický rok 60 kreditov alebo 30
kreditov za semester. Týmto riešením štúdia prekročí študent štandardnú dĺžku štúdia
v tom istom študijnom programe.
(9)
Pre študentov po zmene študijného programu podľa bodu č. 7 a 8 platí, že
kredity získané v doterajšom študijnom programe sa študentovi uznajú v novom
študijnom programe, ak ich získal v priebehu predchádzajúcich 3 rokov a garant
študijného programu kladne posúdi ich revelantnosť pre tento nový študijný program.
 § 12 Prerušenie štúdia
(1)
Dekan môže povoliť prerušenie štúdia spravidla na ucelenú časť štúdia
(semester, rok), na základe písomnej žiadosti študenta.
(6)
Ak má študent prerušené štúdium, evidujú sa mu všetky kredity a hodnotenia
získané do dátumu podania žiadosti o prerušenie štúdia. Študijné povinnosti, za
ktoré získal študent do termínu podania žiadosti o prerušenie hodnotenie FX
alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri nástupe po prerušení štúdia považujú za
opakovane zapísané, ak prerušenie štúdia trvá kratšiu dobu ako ucelenú časť
štúdia.
 § 15 Štátna skúška
(9)
Študent, ktorý má odloženú alebo opakuje štátnu skúšku sa musí zapísať
do ďalšieho roka štúdia (a platí školné). V tomto prípade má uvedený študent
výnimku z povinnosti zapísať si najmenej 60 kreditov za akademický rok.

 § 17 Bakalárska práca a diplomová práca
Vypustený bol odsek, týkajúci sa náhradného termínu odovzdania záverečnej
bakalárskej a diplomovej práce.
 §20 Klasifikácia štátnej skúšky
(4)
Stupňom „s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent
hodnotený z častí skúšky len známkami A alebo B, pričom počet hodnotení známkou
A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B podľa nasledujúcej tabuľky:
Študijný stupeň

Hodnotenie jednotlivých častí
štátnej skúšky

Bakalárske štúdium

A, A, A, A
A, A, A, B
A, A, B, B

Inžinierske štúdium

A, A, A
A, A, B

Vypustený bol posledný odsek (9) týkajúci sa štúdia s vyznamenaním, nakoľko bol
duplicitne uvedený.
 § 22 Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok
(1)
Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos
kreditov a známok, ak čas, ktorý uplynul od ich získania, nie je dlhší ako 3 roky.
 vložený nový §23 Postup pri uznávaní zahraničných mobilít a prenos kreditov
získaných pri študentských mobilitách
 § 27 Školiteľ
vložená definícia školiteľa
(1)
Školiteľ vedie doktoranda počas doktorandského štúdia a riadi a odborne
garantuje jeho študijný a vedecký program.
 § 28 Študijný plán doktoranda
doplnený odsek
(7)
Pri návrhu individuálneho študijného plánu je študent povinný v prípade
vykonávania štátnej skúšky, obhajoby DP ako i písania DP v inom ako ŠJ požiadať
písomne dekana o túto možnosť.
 § 31 Dizertačná práca
(4)
Dizertačná práca je písaná v slovenskom jazyku. Doktorand môže predložiť
dizertačnú prácu aj v inom ako slovenskom jazyku so súhlasom dekana na
základe písomnej žiadosti doktoranda. Náležitosti a formálna úprava dizertačnej
práce sú stanovené vnútorným predpisom fakulty. Ak je dizertačná práca predložená v
inom ako slovenskom jazyku, musí byť autoreferát predložený v slovenskom jazyku.
Prebehla diskusia k obsahu niektorých paragrafov. Pripomienky k predkladanému návrhu sa
týkali aj gramatickej a štylistickej úpravy.

Následne sa uskutočnilo hlasovanie o predloženom návrhu v počte:
Za

15 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS FPEDAS jednohlasne schválil návrh študijného poriadku FPEDAS, ktorý nadobudne
platnosť od 1.8.2012.
3)
Ako druhý bod programu oboznámil predseda AS prítomných členov a hostí so
správou o činnosti AS FPEDAS za rok 2011. Vypracovaná správa je zverejnená na
univerzitnej stránke http://fpedas.uniza.sk/senat/dokumenty-akademickeho-senatu
K zneniu správy neboli predložené žiadne pripomienky. Výsledky hlasovania boli
nasledovné:
Za

15 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

Členovia AS schválili správu o činnosti jednohlasne.
4)

Rôzne

V tomto bode prebehla diskusia týkajúca sa parkovacieho systému na Žilinskej univerzite.
Prof. Gnap upozornil na blokovanie prístupu k laboratóriám KCMD v dôsledku parkujúcich
vozidiel.
Pripomienkované bolo obmedzenie používania súkromných vozidiel na pracovnú cestu.
Musia byť prednostne využívané služobné univerzitné vozidlá.

V Žiline 27. 3. 2012
Zápisnicu vyhotovila:

Ing. Sandra Krollová, PhD.

