Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ za roky 2011-2014

Akademický senát Fakulty informatiky PEVŠ (ďalej len „Akademický senát resp. AS
FI PEVŠ) vykonával svoju činnosť od roku 2011 v štandardných podmienkach, v súlade so
zákonom o vysokých školách, ako aj v súlade s príslušnými internými dokumentmi školy,
fakulty a vlastnými normatívnymi úpravami. Akademický senát mal v súlade so svojim
volebným poriadkom jedenásť členov, z toho šesť členov zamestnaneckej časti a piatich
členov študentskej časti .
Činnosť Akademického senátu počas tohto obdobia riadil predseda Akademického
senátu. Dňa 09.02.2011 sa konalo zasadnutie Akademického senátu, na ktorom bola
schválená správa o činnosti FI PEVŠ za rok 2010 a Organizačný poriadok AS FI PEVŠ. Dňa
11.05.2011 sa konala voľba člena do Rady vysokých škôl na obdobie rokov 2011 – 2015, kde
so súhlasom AS FI PEVŠ kandidoval náš zamestnanec prof. Eduard Kostolanský. Po
ukončení pracovného pomeru s Ing. Hanákom sa dňa 25.11.2011 konali doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS FI PEVŠ, v ktorých za člena AS FI PEVŠ bol zvolený prof. Farkaš.
Ďalšie zasadnutie AS FI PEVŠ sa konalo dňa 21.02.2012. Na ňom bola schválená
výročná správa za rok 2011. Okrem toho, bol tam schválený aj návrh na menovanie členov
Vedeckej rady Fakulty informatiky ako aj návrh na menovanie prodekana pre pedagogickú
činnosť – doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. Dňa 29.09.2012 sa konali doplňovacie voľby do
študentskej časti AS FI PEVŠ a dňa 12.10.2012 sa konalo tajné hlasovanie členov AS FI
PEVŠ o návrhu RNDr. Lacka o menovaní doc. Ružického na post dekana fakulty. Neskôr dňa
29.11.2012 sa konalo ďalšie hlasovanie AS FI PEVŠ o zrušení pracovného miesta asistentky
dekana FI PEVŠ a tajné hlasovanie členov AS FI PEVŠ o návrhu prof. Farkaša o menovaní
doc. Šperku na post prodekana našej fakulty. Dňa 04.12.2012 bolo uskutočnené hlasovanie
per-rollam o termínoch a podmienkach prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na
našej fakulte na akademický rok 2013/2014.
Začiatkom roka 2013 sa dňa 22.03.2013 konali opäť doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS FI PEVŠ. Členom senátu sa stal doc. Šperka. Dňa 24.04.2013 bolo
zasadnutie senátu, na ktorom bol schválený návrh rokovacieho poriadku AS FI PEVŠ,
rokovacieho poriadku VR FI PEVŠ, zásady volieb do AS FI PEVŠ, návrhu dekana o
menovaní členov novej VR FI PEVŠ a návrh nového magisterského štúdia v študijnom
programe Aplikovaná informatika. Dňa 03.06.2013 sa hlasovalo o návrhu na menovanie doc.
Ružického na post dekana fakulty a o menovaní prof. Lvovicha na post prodekana pre vedu
a výskum. Oba uvedené návrhy boli schválené. Neskôr v tomto roku sa uskutočnilo niekoľko
per rollam hlasovaní. Najskôr dňa 07.06.2013 bol schválený návrh „Študijného poriadku
Fakulty informatiky PEVŠ“, dňa 21.06.2013 sa konalo hlasovanie o novom magisterskom
študijnom programe Aplikovaná informatika na FI PEVŠ a dňa 11.10.2013 boli schválené
termíny podania prihlášok na štúdium na Fakultu informatiky PEVŠ v akademickom roku
2014/2015. Dňa 15.07.2013 sa konalo hlasovanie Akademického senátu o návrhu na
menovanie doc. Palka za prodekana pre pedagogickú činnosť.
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Dňa 28.01.2014 sa konali opäť doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FI
PEVŠ. Neskôr dňa 05.03.2014 bola per rollam schválená Výročná správa FI PEVŠ za rok
2013, dňa 12.03.2014 opäť per rollam bola schválená smernice dekana č. 2/2014 o
Rigoróznom konaní Fakulty informatiky PEVŠ, dňa 14.03.2014 znovu per rollam bola
schválená smernica dekana č. 1/2014 o Záverečných prácach na Fakulte informatiky PEVŠ,
dňa 20.03.2014 – per rollam schválená smernica „Disciplinárny poriadok pre študentov“ na
Fakulte informatiky PEVŠ, dňa 23.05.2014 – per rollam schválenie „Štatútu Fakulty
informatiky PEVŠ“, dňa 27.08.2014 – per rollam schválenie návrhu o ďalších podmienkach
prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium na FI PEVŠ na akademický rok 2015/16, dňa
06.10.2014 – per rollam schválenie návrhu o ďalších podmienkach prijímacieho konania na
vysokoškolské štúdium na FI PEVŠ, dňa 13.10.2014 – per rollam schválenie termínu volieb
do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ na 25.10.2014 do študentskej časti a
28.10.2014 do zamestnaneckej časti. Nové voľby do senátu sa konali dňa 25.10.2014 do
študentskej časti AS FI PEVŠ a dňa 28.10.2014 do zamestnaneckej časti AS FI PEVŠ.
Posledné zasadnutie Akademického senátu v roku 2014 sa konalo dňa 17.12.2014.
Akademický senát uskutočnil voľbu nového predsedu, podpredsedu za zamestnaneckú
a študentskú časť a tajomníka senátu.

V Bratislave, dňa 10. decembra 2014
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