Zápisnica č. 19 z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 10.3. 2014
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 10:00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (15 z 21 členov).
Ospravedlnení: Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Sandra Krollová, PhD., Bc. Adam Šipoš.
Hostia: podľa prezenčnej listiny (2).
Program rokovania AS
1) Prerokovanie predložených materiálov:
a) Študijné programy 1. a 2. stupňa dennej formy vysokoškolského štúdia ( profil absolventa
a študijné plány).
b) Zmeny v podmienkach prijímacieho konania na akademický rok 2014/2015
2) Rôzne
Priebeh rokovania:
Materiál a body programu na prerokovanie bol členom AS včas dodané.
V úvode predseda AS otvoril rokovanie a privítal pani dekanku a členov na zasadnutí AS. Vzhľadom
na počet prítomných, pán predseda skonštatoval, že AS je uznášania schopný.
1) Prvým bodom rokovania bolo prerokovanie predložených materiálov:
a) Študijné programy 1. a 2. stupňa dennej formy vysokoškolského štúdia ( profil absolventa
a študijné plány) predložila p. dekanka a prodekan Doc. Poliak. Po diskusii členov AS boli
prijaté nasledovné zmeny v predložených materiáloch:
- na návrh Ing. Kalinu sa v študijnom pláne pre 2. stupeň študijného programu Vodná doprava
zmenil názov predmetu z „Manévrovateľnosť lodí a simulácia“ na „Manévrovateľnosť lodí“,
- na návrh doc. Majerčákovej sa v študijnom pláne Poštové inžinierstvo pri predmetoch „Semestrálny
projekt“, „Projektovanie technologických procesov“ a „Elektronická podpora manažérskeho
rozhodovania“ zmenil spôsob ukončenia predmetu z Hodnotenie na Skúška,
- na návrh Ing. Paľa a prof. Majerčáka sa zmenil pri predmete „Záverečná práca“ v študijných
programoch Ekonomika a manažment podniku – 1. stupeň, „Vodná doprava – 2. stupeň“,
„Železničná doprava – 1. a 2. stupeň“ spôsob ukončenia predmetu z Hodnotenie na Skúška,
- na návrh doc. Klieštika sa v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku - 1. stupeň
znížil počet kreditov za predmet „Záverečná práca“ z 12 na 10 kreditov a zvýšil sa počet kreditov z 1
na 3 kredity pri predmetoch: „Marketing služieb“, „Projektový manažment“ a „Súdne inžinierstvo“,

- na návrh doc. Klieštika sa v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku - 2. stupeň
znížil počet kreditov za predmet „Záverečná práca“ z 15 na 13 kreditov a zvýšil sa počet kreditov z 1
na 3 kredity pri predmetoch: „Finančná a poisťovacia matematika“ a „Medzinárodné financie“.
Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu so zmenami:
Za

14 členov

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS FPEDAS jednohlasne schválil Študijné programy 1. a 2. stupňa dennej formy vysokoškolského
štúdia ( profil absolventa a študijné plány)
b) Prodekan Doc. Poliak predložil návrh zmeny v podmienkach prijímacieho konania na
akademický rok 2014/2015, zrušenie prijímania na št. program Dopravné inžinierstvo.
Zmena bola spôsobená nedostatkom profesorov.
Po skončení diskusie prebehlo hlasovanie o predkladanom návrhu s výsledným počtom:
Za

15 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS FPEDAS jednohlasne schválil návrh zmeny v podmienkach prijímacieho konania na akad. Rok
2014/2015
2) Rôzne
V bode rôzne predniesla Doc. Buková pripomienku k spoplatňovaniu parkovného pre
zamestnancov ŽU.

V Žiline 10.3. 2014
Zápisnicu vyhotovil:

RNDr. Milan Stacho, PhD.

