AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED

Zápisnica zo zasadnutia AS FPV UCM
zo dňa 25.02.2014

Prítomní: Na zasadnutí bolo prítomných všetkých 16 členov akademického senátu a 2 hostia.
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Výročná správa o činnosti AS FPV UCM za rok 2013
3. Schvaľovanie dokumentov – smerníc k vnútornému systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania na FPV UCM
- Charakterizácia funkčných miest na FPV UCM v Trnave a systém motivácie
pedagogických pracovníkov
- Monitorovanie a komplexné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých
vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov FPV UCM
- Tvorba a monitorovanie študijných programov
- Povoľovanie a organizácia štúdia podľa individuálneho študijného plánu
- Absencia študentov
4. Návrh členov disciplinárnej komisie
5. Zmena v študijnom pláne bakalárskeho štúdia Aplikovaná biológia
6. Rozličné
Schôdzu otvoril a viedol Mgr. Juraj Miština, PhD., predseda AS FPV UCM. V úvode privítal na
zasadnutí AS všetkých prítomných členov senátu a hostí.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o programe zasadnutia nasledovne:
ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili program zasadnutia.
1. Kontrola uznesení
Uznesenia z ostatného zasadnutia AS FPV UCM boli splnené.
2. Správa o činnosti AS FPV v roku 2013
Predseda AS FPV predložil správu o činnosti AS FPV v roku 2013. K predloženému dokumentu
neboli žiadne pripomienky.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženej správe nasledovne:
ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili predloženú správu o činnosti akademického senátu FPV v roku 2013.
Uznesenie 2.1: AS FPV ukladá predsedovi zverejniť správu o činnosti AS FPV na webovej stránke
AS FPV.
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3. Schvaľovanie dokumentov – smerníc k vnútornému systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania na FPV UCM
Dekan FPV doc. Hostin vysvetlil potrebu vytvorenia predkladaných smerníc. Systém kvality na
UCM riadi prorektor prof. Lehotay, ale každá fakulta si vytvorí smernice podľa vlastných
požiadaviek špecifických pre jednotlivé fakulty. Dr. Pipíška vysvetlil potrebu zavedenia systému
kvality a Dr. Ondrejovič objasnil dôvody vytvorenia predkladaných smerníc a vysvetlil aspekty,
ktoré boli kľúčové pri ich tvorbe.
Smernica 1 – Monitorovanie a komplexné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov FPV UCM
V diskusii sa vyjadrilo viacero členov AS.
Dr. Dirgová poukázala na rozpor medzi bodom 3 a bodom 6 v rámci Čl. 2, kde sa uvádza, že
pohovor s hospitovaným vedie garant študijného programu. Dr. Ondrejovič súhlasil s nahradením
slova „garant“ slovami „vedúci katedry“. Mgr. Miština navrhol zlúčenie bodu 3 a 6 do jedného
bodu vzhľadom na opakovanie uvedených informácií.
Ing. Jurinová konštatovala, že ak hospitáciu vykonáva iba jeden človek, nemusí byť objektívny
a zhodnotiť vyučujúceho z odborného aj didaktického hľadiska.
Mgr. Miština diskutoval svoje skúsenosti z predchádzajúceho pracoviska. Navrhol z Čl. 2, bod 3.
vyčiarknuť slová „daného pedagóga“. Ďalej uviedol, že neohlásená hospitácia nie je vhodná,
vyučujúci aj študenti by mali byť informovaní aspoň hodinu vopred.
Dekan FPV vysvetlil, že bude zverejnený plán hospitácií, kde bude určené rozmedzie vykonania
hospitácie napr. 2 týždne.
Dr. Mrázová predložila pozmeňujúci návrh – nahradiť v Čl. 2, bod 5. slovné spojenie „bez
predchádzajúceho upozornenia hospitovaného“ slovami „na základe harmonogramu hospitácií“.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženom pozmeňujúcom návrhu nasledovne:
ZA: 14

PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 1

Členovia AS schválili predložený pozmeňujúci návrh.
Ing. Jurinová konštatovala, že nie všetky druhy výstupov sú evidované v Informačnom systéme na
meranie a hodnotenie kvality.
Dekan FPV vysvetlil, že keď sa vyrieši export údajov z knižnice UCM do Informačného systému na
meranie a hodnotenie kvality, budú všetky výstupy evidované aj v informačnom systéme.
Mgr. Miština navrhol do časti II, bod 1. uviesť konkrétny odkaz na smernicu.
Ing. Jurinová sa dopytovala, čo patrí do bodu 1. písmeno s).
Dr. Ondrejovič vysvetlil, že niektoré body sú formulované širšie, kvôli rozdielom v činnostiach na
jednotlivých pracoviskách (napr. chemici obsluhujú prístroj, informatici webovú stránku).
Mgr. Miština navrhol bod 5. doplniť „predkladá dekan Akademickému senátu FPV a Vedeckej rade
FPV“.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženej smernici Monitorovanie a komplexné hodnotenie
pracovnej činnosti jednotlivých vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov FPV UCM
nasledovne:
ZA: 15

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Členovia AS schválili predložený návrh smernice s pripomienkami.
Smernica 2 – Charakterizácia funkčných miest na FPV UCM v Trnave a systém motivácie
pedagogických pracovníkov
Dr. Mrázová upozornila, že v čl. 4, bod 4., písmeno b) a e) sa opakujú.
AS FPV UCM
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Ing. Jurinová poukázala na rozpor vo formulácii „pedagogická činnosť preukázaná vedením
záverečných prác“.
Dr. Ondrejovič vysvetlil, že ak sa jedná o pracovníka z neakademického prostredia, nemal priamu
pedagogickú činnosť, ale mohol viesť záverečné práce.
Mgr. Miština upozornil, že v čl. 3, bod 3. chýba slovo „činnosť“ a v čl. 2, bod 4. písmeno h)
navrhuje slovo referáty zameniť za vhodnejší výraz. Tiež navrhuje doplniť do Čl. 2, bod 4.,
písmeno i) odkaz na prílohu 1 „(Príloha1)“.
Dr. Ondrejovič vysvetlil, že chcel práve odlíšiť prednášku týkajúcu sa vyučovacieho procesu od
odbornej prednášky na konferencii.
Dr. Horník upozornil, že v Čl. 2 a Čl. 3 by bolo vhodné doplniť riešenie projektov.
Dr. Ondrejovič súhlasil s doplnením kritéria.
Dr. Pipíška predložil pozmeňujúci návrh – nahradiť slovo „karentovaný“ slovom „impaktovaný
(SCI)“.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženom pozmeňujúcom návrhu nasledovne:
ZA: 14

PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 1

Členovia AS schválili predložený pozmeňujúci návrh.
Ing. Jurinová uviedla, že zabezpečovanie exkurzií (Čl. 4, bod 4., písmeno c) nie je reálne na
všetkých programoch.
Dr. Ondrejovič vysvetlil, že samozrejme sa to týka len odborov, kde je to reálne. Navrhol do Čl. 4,
bod 4., písmeno a) doplniť „vedenie seminárov a cvičení“ a Čl. 4, bod 4., písmeno c)
preformulovať „konzultácie alebo zabezpečovanie exkurzií“.
Dr. Horník predložil pozmeňujúci návrh – v Čl. 5, bod 2. slová „nevyhnutnou podmienkou“
nahradiť slovami „sa zohľadní“.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženom pozmeňujúcom návrhu nasledovne:
ZA: 16

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili predložený pozmeňujúci návrh.
Mgr. Miština navrhol v Čl. 7, bod 7. nahradiť „1.9.“ výrazom „1. septembra“.
Dr. Pipíška ozrejmil zámer a využitie Prílohy 1.
Mgr. Miština navrhol do Prílohy 1, bod J doplniť editor „časopisu“.
Dr. Dirgová navrhla do Prílohy 1, bod T doplniť citácie podľa „Inspect“.
Mgr. Miština upozornil na chybu v Prílohe 1 – namiesto 20 kreditov/rok má byť uvedené 40
kreditov/rok.
Dr. Dirgová a Mgr. Packová požiadali o uvoľnenie zo zasadnutia AS FPV a rokovanie pokračovalo
so 14 prítomnými členmi.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženej smernici Charakterizácia funkčných miest na FPV
UCM v Trnave a systém motivácie pedagogických pracovníkov nasledovne:
ZA: 11

PROTI: 2

ZDRŽAL SA: 1

Členovia AS schválili predložený návrh smernice s pripomienkami.
Smernica 3 – Tvorba a monitorovanie študijných programov
Mgr. Miština navrhol pozmeňujúci návrh – v časti I, bod 5. preformulovať „za kvalitu vzdelávania“.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženom pozmeňujúcom návrhu nasledovne:
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili predložený pozmeňujúci návrh.
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Mgr. Miština navrhol pozmeňujúci návrh – v časti II, Čl. 1, bod 3. preformulovať „Po zistení
nedostatkov garant študijného programu písomnou formou predkladá dekanovi fakulty návrhy na
ich odstránenie“.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženom pozmeňujúcom návrhu nasledovne:
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili predložený pozmeňujúci návrh.
Mgr. Miština navrhol doplniť do časti II, Čl. 1, bod 5. slová „Akademický senát FPV“.
Dr. Mrázová upozornila, že v časti II, Čl. 2, bod 7. a 8. má byť namiesto „prodekanom“ uvedené
„prodekan“.
Mgr. Miština navrhol v Prílohe 1 nahradiť slová „počet bodov“ slovami „hodnotenie“.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženej smernici Tvorba a monitorovanie študijných
programov nasledovne:
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili predložený návrh smernice s pripomienkami.
Smernica 4 - Povoľovanie a organizácia štúdia podľa individuálneho študijného plánu
V rámci diskusie prítomní poukázali na nesúlad informácií v rámci Čl. 5, ale vzhľadom na
neprítomnosť prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, neboli nejasnosti uspokojivo
vysvetlené.
Uznesenie 3.1: AS FPV žiada prodekanku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť o interpretáciu Čl. 5.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženej smernici Povoľovanie a organizácia štúdia podľa
individuálneho študijného plánu nasledovne:
ZA: 13

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Členovia AS schválili predložený návrh smernice s pripomienkami.
Smernica 5 - Absencia študentov
Mgr. Miština navrhol zmeniť názov smernice nasledovne: Postup pri neúčasti študenta na
vzdelávacej činnosti.
Bc. Krošlák navrhol v Čl. 3, bod 2. nahradiť slovo „predloží“ slovom „doručí“.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženej smernici Absencia študentov nasledovne:
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili predložený návrh smernice s pripomienkami.
4. Návrh členov disciplinárnej komisie
Na základe návrhu prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Dr. Vranovičovej na zloženie
disciplinárnej komisie prítomní hlasovali o jednotlivých navrhovaných členoch nasledovne:
RNDr. Beata Vranovičová, PhD., prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, predseda
disciplinárnej komisie
ZA: 14
AS FPV UCM
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Členovia AS schválili Dr. Vranovičovú za predsedu disciplinárnej komisie.
RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., vedúca Katedry aplikovanej informatiky a matematiky, člen
disciplinárnej komisie
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili Dr. Dirgovú za člena disciplinárnej komisie.
Dominika Škulcová, študentka 1. ročníka bakalárskeho štúdia Biotechnológie, člen disciplinárnej
komisie
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili Dominiku Škulcovú za člena disciplinárnej komisie.
Alexandra Vanková, študentka 1. ročníka magisterského štúdia Aplikovaná chémia a biochémia,
člen disciplinárnej komisie
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili Alexandru Vankovú za člena disciplinárnej komisie.
Helena Maneková, študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia Aplikovaná informatika, člen
disciplinárnej komisie
ZA: 13

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Členovia AS schválili Helenu Manekovú za člena disciplinárnej komisie.
Mgr. Ivana Zemanová, študentka 1. ročníka doktorandského štúdia Aplikovaná analytická
a bioanalytická chémia, člen disciplinárnej komisie
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili Mgr. Zemanovú za člena disciplinárnej komisie.
5. Zmena v študijnom pláne bakalárskeho štúdia Aplikovaná biológia
Dr. Vranovičová požiadala na návrh vedúceho Katedry biológie o prerokovanie a schválenie zmeny
v študijnom pláne bakalárskeho štúdia Aplikovaná biológia v druhom ročníku štúdia. Jedná sa
o vzájomnú výmenu predmetov Laboratórne cvičenia z molekulárnej biológie (letný semester 2.
roč.) a Laboratórne cvičenia z biotechnológií (zimný semester 3. roč.). Žiadosť odôvodnili snahou
efektívnejšie zosúladiť nadväznosť predmetov.
Členovia AS FPV UCM hlasovali o predloženom návrhu nasledovne:
ZA: 14

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Členovia AS schválili predložený návrh.
6. Rozličné
Ing. Jurinová sa dopytovala na schvaľovanie rozpočtu.
Dr. Horník informoval prítomných o zasadnutí Rady vysokých škôl.
AS FPV navrhol Dr. Ondrejoviča za overovateľa zápisnice.
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Predseda AS FPV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie AS FPV UCM.
V Trnave dňa 28.2.2014

Mgr. Juraj Miština, PhD.
predseda AS FPV

Zapísala: RNDr. Viera Mrázová, PhD.
Overil: RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

AS FPV UCM

Strana 6 z 6

25.02.2014

