Zápisnica č. 04/2016
zo zasadnutia AS FPV UMB zo dňa 31.5.2016
Prítomní : podľa prezenčnej listiny (z 12 členného AS FPV UMB počet zúčastnených 7).
Program:
1. Otvorenie zasadnutia AS FPV UMB.
2. Možnosti a podmienky prijatia na AR 2017/2018.
3. Študijný poriadok FPV UMB s účinnosťou od 1.9.2016.
4. Rôzne.
K bodu č.1:
Predsedníčka AS FPV UMB doc. Očkajová privítala prítomných členov AS FPV UMB, dekanku
Kmeťovú, prodekanov FPV a ostatných hostí, ktorí využili možnosť a zúčastnili sa verejného
zasadnutia AS FPV UMB.
Prítomných oboznámila s programom rokovania (materiál k jednotlivým bodom bol zaslaný členom
AS FPV UMB v e-podobe). Program bol bez pripomienok schválený počtom hlasov 7 za; 0 proti; 0 sa
zdržal.
K bodu č. 2:
Dekanka Kmeťová uviedla materiál - Možnosti a podmienky prijatia na AR 2017/2018.
Diskusia:
doc. Medveď – v Mgr. štúdiu sa ponúka štúdium Chémia-Sj a v Bc. štúdiu nie. Odpovedala prodekanka
Spodniaková – je to pre končiacich študentov.

UZNESENIE č. 01/05/2016
AS FPV UMB schvaľuje Možnosti a podmienky prijatia na AR 2017/2018 (hlasovanie 7 hlasov za,
0 proti, 0 sa zdržal).
K bodu č. 3:
Dekanka Kmeťová uviedla materiál - Študijný poriadok FPV UMB s účinnosťou od 1.9.2016. Nie je
to nový materiál, len novelizovaný o zapracované pripomienky z katedier a o dôraznejšiu formuláciu
Čl. 17 Kontrolné etapy (všetko je v súlade so zákonom).
Diskusia:
prof. Hanzel - tlmočil názor katedry, s materiálom v podstate súhlasia len pripomienkujú Čl. 5 bod 4.
Pripomienku a jej zdôvodnenie predniesli doc. Janiš a doc. Hric.
prodekanka Spodniaková – tento dokument je v podstate preklopený z univerzitného dokumentu
a fakulta nemôže ísť nad rámec zákona.
Po diskusii členov AS FPV UMB a prítomných členov akademickej obce, vysvetlení postupov
a dodržiavania zákonov bol materiál schválený v pôvodnom znení.
UZNESENIE č. 02/05/2016
AS FPV UMB schvaľuje Študijný poriadok FPV UMB s účinnosťou od 1.9.2016 (hlasovanie 7 za,
0 proti, 0 sa zdržal).

Záverom predsedníčka AS FPV UMB doc. Očkajová poďakovala prítomným za účasť.

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD., v.r.
predsedníčka AS FPV UMB
Zapísala :
Kollárová Elena

