Zápisnica z riadneho zasadnutia ŠP FPV zo dňa 26. apríla 2006
Program zasadnutia :

1. Správa členov ŠUS
2. Diskusia o štipendiách
3. Správa člena Kolégia dekana
4. Hodnotenie práce ŠP FPV za školský rok 2005/2006
5. Rôzne

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

:

1. Správa členov ŠUS

Členovia ŠUS za ŠP FPV podali ostatným členom a prítomným študentom krátku
správu o činnosti a práci ŠUS za uplynulí mesiac.Členovia ŠP FPV boli informovaní
o pripravovanom Majálese, ktorý organizuje ŠUKZ v spolupráci so ŠUS UMB, ďalej sa
hovorilo o internetovom portály pre študentov UMB a jeho využívaní.

2. Diskusia o štipendiách
Študenti a členovia ŠP FPV diskutovali v tomto bode programu o motivačných
a prospechových štipendiách, ktoré boli udeľované študentom v tomto školskom roku. Záver
diskusie obsahoval názory študentov na prehodnotenie udeľovania prospechového štipendia
študentom podľa váženého študijného priemeru a jeho nahradenie aritmetickým priemerom.

3. Správa člena Kolégia dekana
Člen Kolégia dekana podal prítomným študentom krátku správu zo zasadnutia KD.
Jeho správa obsahovala stručné informácie o pláne vedenia fakulty zaviesť na budúci školský
rok povinnosť pre študentov všetkých ročníkov si zakúpiť pri zápise Študijný program, ďalej
sa venoval informáciám o AIS-e, ktoré prítomní študenti prediskutovali.

4. Hodnotenie práce ŠP FPV za školský rok 2005/2006
V tomto bode programu členovia ŠP FPV zhodnotili celoročné pôsobenie ŠP FPV.
Predsedníctvo zhodnotilo prácu celého ŠP FPV v tomto roku za stagnujúcu, vzhľadom na
aktivity vykonané parlamentom v minulom školskom roku a vyzvalo členov ŠP FPV, ako aj
seba, k zvýšenej aktivite v nasledujúcom školskom roku, hlavne v oblasti komunikácie so
študentmi a ich informovanosti o podujatiach organizovaných ŠP FPV a živote fakulty.

5. Rôzne
V tejto časti sa členovia ŠP FPV zaoberali otázkami budúcich zasadnutí ŠP, ktoré by
sa na návrh jedného z členov mohli konať v čase vyučovania a členovia aj s hosťami by boli
samozrejme z vyučovacích hodín ospravedlňovaní.

Zapísal : Ján Brinčka, podpredseda ŠP FPV
Overil : Petra Husenicova, predseda ŠP FPV

