Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v roku 2012
Činnosť Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ (ďalej „AS FP“) sa v roku 2012
sústredila na plnenie úloh, vyplývajúcich pre samosprávne orgány vysokých škôl a ich fakúlt
zo všeobecne záväzných predpisov o vysokých školách. V súlade s rokovacím poriadkom
AS FP sa v hodnotenom období konalo päť riadnych zasadnutí AS FP. Keďže dňa 14.12.
2012 uplynulo prvé štvorročné funkčné obdobie AS FP, boli v súlade s Volebným poriadkom
AS FP vykonané dňa 8.11.2012 riadne voľby do jeho zamestnaneckej a študentskej časti na
druhé štvorročné funkčné obdobie. Preto treba uviesť, že tri riadne zasadnutia AS FP
prebehli v roku 2012 pred termínom týchto volieb a dve riadne zasadnutia po termíne týchto
volieb. AS FP pôsobil v hodnotenom období, tak v termíne do volieb , ako aj po nich ,
v plnom zložení, teda v celkovom počte trinásť členov, z toho osem členov za zamestnaneckú
časť akademickej obce a päť členov za študentskú časť akademickej obce.
Dňa 15. 3.2012 sa konalo prvé riadne zasadnutie AS FP v hodnotenom období. Na
tomto zasadnutí vzal AS FP na vedomie informáciu o doplňujúcich voľbách do študentskej
časti AS FP, ktoré sa konali 13.10. 2011, a v rámci ktorých boli do tejto časti AS FP
zvolení Igor Doboš, Beáta Hrušková, Dita Korčiánová , Martin Kováčik a Henrieta
Miloňová. Zároveň AS FP na tomto zasadnutí zvolil v tajnej voľbe za jeho podpredsedu
Igora Doboša. AS FP prerokoval a schválil aj Výročnú správu Fakulty práva PEVŠ za rok
2011.
Druhé riadne zasadnutie AS FP sa v hodnotenom období konalo dňa 31.5. 2012. Na
tomto zasadnutí boli prerokované zmeny v bakalárskom, magisterskom a v doktorandskom
študijnom programe Fakulty práva PEVŠ na akademický rok 2012/2013, schválený
Organizačný poriadok Fakulty práva PEVŠ- 2012 a vyhlásené voľby do AS FP na druhé
funkčné obdobie na deň 8.11.2012. Zároveň boli pre tieto voľby zvolení členovia volebnej
komisie v počte traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce a dvaja zástupcovia
študentskej časti akademickej obce.
Na treťom riadnom zasadnutí AS FP , konanom dňa 8.10. 2012 boli prerokované
organizačné otázky súvisiace so zabezpečením riadneho priebehu pripravovaných volieb do
AS FP , schválený návrh na doplnenie Disciplinárnej komisie dekana FP PEVŠ o dvoch
zástupcov študentskej časti akademickej obce.
Zároveň AS FP schválil Podmienky
prijímania na štúdium na FP PEVŠ pre akademický rok 2013/2014.
Dňa 26.11. 2012 sa AS FP zišiel na svojom prvom zasadnutí v druhom štvorročnom
funkčnom období v novom zložení, ktoré vzišlo z volieb konaných dňa 8.11. 2012. AS FP si
vypočul informáciu predsedníčky volebnej komisie Brigity Gieserovej o priebehu
a výsledkoch volieb do AS FP konaných 8.11. 2012. Z informácie vyplynulo, že voľby
prebehli v súlade s Volebným poriadkom AS FP a že za členov zamestnaneckej časti AS FP
boli zvolení Boris Bizov, Andrea Demovičová, Pavol Judiak, Danka Knápková, Andrej
Karpat, Peter Polák, Veronika Skorková a Zuzana Štefanková, a za členov študentskej časti
AS FP Denisa Čejková, Rebecca Horompoliová, Martin Kováčik, Matej Pilát a Peter Sokolík.
Následne prebehla tajná voľba vedenia AS FP. Za predsedu AS FP bol zvolený Peter Polák,
za podpredsedu AS FP za zamestnaneckú časť Andrej Karpat , za podpredsedníčku AS FP za
študentskú časť Rebecca Horompoliová a za tajomníka AS FP Boris Bizov.
Na druhom zasadnutí AS FP v novom funkčnom období a v celkovom poradí
v hodnotenom období na piatom zasadnutí , AS FP prerokoval Návrh nového magisterského
študijného programu – spojeného študijného programu prvého a druhého stupňa, schválil
podmienky prijímania na štúdium na fakulte práva PEVŠ spojeného študijného programu
prvého a druhého stupňa v študijnom odbore 3.4.1 Právo a vzal na vedomie informáciu
dekana FP PEVŠ o upresnení podmienok prijímacieho konania pre akademický rok
2013/2014.

