Zápis z Ústavnej rady ÚZZ 2.6.2016
Miestnosť a čas konania: miestnosť 131A od 8:30 do 9:30
Prítomní:
doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.
doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Mgr. Mário Molokáč, PhD.
Mgr. Mária Muchová, PhD.

Program:
1. Bodové hodnotenie
2. Nová legislatíva
3. Projekt
4. Termíny
5. Peniaze
6. Akreditácia
7. Správa maisu
8. Hospodárske zmluvy
9. Rozvrhy
10. Výučba
11. Výzvy
12. Rôzne
Ústavná rada v rámci jednotlivých bodov:
1. Bodové hodnotenie
 Pripomienky k bodovému hodnoteniu boli prezentované na vedení,
 Zmeny v bodovom hodnotení sú:
o školitelia za externého doktoranda dostanú 2b (nie 1b)
o publikácie v indexovanom časopise
 V rámci TUKE - 5b
 Mimo TUKE – 10b
o Karenty s IF menším ako 0,39 – 15b
o riaditeľ ústavu môže prideliť 5b správcom maisu, rozvrhárom,...
o projekty – vedúcim a spoluriešiteľom bude priznaný bod za každý rok
trvania projektu
 Vedúci projektu získa body aj za výšku získaných peňažných
prostriedkov
o do dvoch týždňov bude vyhotovený nový formulár na bodové hodnotenie.
2. Nová legislatíva:
 Študijný poriadok – študenti môžu opakovať záverečnú prácu podľa § 18 ods. 12
:“ Ak študent nevykoná úspešne štátne skúšky v riadnom termíne, môže si predmet
„Záverečná práca“ a/alebo štátnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu







jedenkrát opakovane zapísať. Rozsah vzdelávacích činností, ktoré bude študent
opakovať (napr. či bude opakovane obhajovať už raz predloženú a neobhájenú
záverečnú prácu, či musí záverečnú prácu na pôvodne zadanú tému prepracovať
alebo či musí vypracovať záverečnú prácu na zmenenú tému, resp. či bude
absolvovať štátnu skúšku zo všetkých predmetov alebo iba z toho/tých, v
ktorom/ktorých neuspel), určí príslušná komisia v zápise o štátnych skúškach. „,
Odborové komisie – členovia odborových komisií nesmú byť v príbuzenskom
vzťahu,
Červený diplom bude udelený študentom s výsledným priemerom hodnotenia 91%
a vyšším,
Doktorandi budú musieť mať minimálne jednu publikáciu v časopise
zaradenom kategórii „A“,
Počet prijatých doktorandov – na každý študijný program 1 doktorand,
Habilitačné spisy – riaditeľ ústavu spraví analýzu odbornej spôsobilosti habilitanta,
ktorú potom posunie vedeniu fakulty a habilitačnej komisii.

3. Projekt
 Mgr. Mário Molokáč, PhD. informoval ústavnú radu o projekte, na ktorom pracuje
spolu s doc. Ing. Sisolom, PhD. a pánom Bartkom.
4. Termíny
 Prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň sa uskutoční 20.6.2016,
 Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa uskutoční 22.6.2016
o do komisií prijímacích konaní budú oslovení pracovníci fakulty,
 24.6.2016 sa uskutočnia promócie v Dome umenia, kde bude v jednotlivých
študijných programoch udelená cena za najlepšiu diplomovú prácu,
 Obhajoby dizertačných prác:
o 1. kolo – 27.6.2016
o 2. kolo – posledný augustový týždeň
5. Peňažný príspevok
 Riaditeľ ústavu informoval členov ústavnej rady o príspevku na dovolenku, ktorý
bude súčasťou júnovej výplaty.
6. Akreditácia
 Riaditeľ ústavu oboznámil o požiadavke určenia osoby, ktorá bude spolupracovať
pri spracovávaní akreditácie s doc. Ing. Žofiou Kuzevičovou, PhD.. Ústavná rada
za ÚZZ odsúhlasila doc. Ing. Katarínu Teplickú, PhD. a Ing. Ivetu Gressovú, PhD.
Po pripomienkach bola namiesto doc. Teplickej navrhnutá Mgr. Muchová.

7. Hospodárske zmluvy




Riaditeľ ústavu informoval členov ústavnej rady o potrebe zvýšenia objemu
hospodárskych zmlúv na ďalší rok
Počas ústavnej rady bol podaný návrh na rovnocennosť darovacej zmluvy
s hospodárskou zmluvou.

8. Rozvrhy
 Po schválení počtu prijatých študentov na jednotlivé študijné programy, začne
príprava s rozvrhmi na akademický rok 2016/2017
 Začiatok akademického roka 2016/2017 bude 19.9.2016
9. Výučba
 Riaditeľ ústavu odporučil členom ústavnej rady zaviesť povinné prednášky na
povinné predmety jednotlivých študijných programov, resp. nutnosť ktorých určí
garant predmetu.
 Taktiež informoval o tom aby na predmetoch, ktoré sú súčasťou (štátnicového)
integrovaného predmetu, boli zavedené povinné prednášky!
10. Výzvy
 Riaditeľ ústavu informoval členov ústavnej rady o dvoch výzvach, ktoré vyhlásila
výskumná agentúra 31.5.2016
11. Rôzne:
V tomto bode riaditeľ ÚZZ doc. Ing. Kudelas, PhD. a vedúci OOZE doc. Ing. Tauš,
PhD. upozornili na chýbajúce informácie o doktorandskom štúdiu v anglickom jazyku
na stránke fakulty, o ktorých búdu informovať vedenie fakulty.

Zapísal/a:
Mgr. Mária Muchová, PhD.
Tajomník ÚZZ

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Riaditeľ ÚZZ

