
Zápisnica 

z hlasovania per rollam  Rady kvality  Paneurópskej vysokej školy 

zo dňa 27. septembra 2022 

 

Predmet hlasovania: 

 Hlasovanie per rollam z dôvodu zmeny garant na BC stupni, člena pätice na Ing. stupni a PhD. 

stupni na Fakulte ekonómie a manažmentu (ďalej len „FEP“): 

• Opis študijného programu na bakalárskom stupni – stav od 29.08.2022  

• Opis študijného programu na inžinierskom stupni – stav od 29.08.2022  

• Opis študijného programu na doktorandskom stupni – stav od 29.08.2022  

  

Dňa 28.08.2022 tragicky zahynul prof. Rajnoha. Pán prof. Rajnoha bol uvedený v spise na FEP ako 

garant na bakalárskom stupni a bol členom pätice na inžinierskom stupni a doktorandskom stupni. Podľa 

platných predpisov musí škola urobiť zmenu a zadať nového garanta a nahradiť ho aj v pätici. 

Priebeh hlasovania: 

 Dňa 12.09. 2022 bolo oznámené hlasovanie per rollam o zmene garant na BC stupni, člena 

pätice na Ing. stupni a PhD. stupni na FEP. Lehota na hlasovanie bola od 12.09.2022 o 12:18 hod. do 

27.09.2022 do 12:00 hod. V prípade, že nebolo obdržané stanovisko v lehote do 27.09.2022 do 12:00 

hod., predpokladáme, že ste s návrhom súhlasili. 

Výsledky hlasovania: 

Rada kvality Paneurópskej vysokej školy v zmysle § 8 ods. 1  Smernice rektora č.1/2022 

Štatút Rady pre hodnotenie vnútorného systému kvality na Paneurópskej vysokej škole, 

v hlasovaní per rollam schválila zmenu garant na BC stupni uvedenom v Opis študijného 

programu na bakalárskom stupni – stav od 29.08.2022 na FEP. 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Za   9 hlasov 

Zdržal sa          0 hlasov 

Proti              0 hlasov 

 

Rada kvality Paneurópskej vysokej školy v zmysle § 8 ods. 1  Smernice rektora č.1/2022 

Štatút Rady pre hodnotenie vnútorného systému kvality na Paneurópskej vysokej škole, 

v hlasovaní per rollam schválila zmenu člena pätice na Ing. stupni uvedenom v Opis študijného 

programu na inžinierskom stupni – stav od 29.08.2022 na FEP. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

 



Za                 9 hlasov 

Zdržal sa            0 hlasov 

Proti                 0 hlasov 

 

Rada kvality Paneurópskej vysokej školy v zmysle § 8 ods. 1  Smernice rektora č.1/2022 

Štatút Rady pre hodnotenie vnútorného systému kvality na Paneurópskej vysokej škole, 

v hlasovaní per rollam schválila zmenu člena pätice na PhD. stupni uvedenom v Opis študijného 

programu na doktorandskom stupni – stav od 29.08.2022 na FEP. 

  

Výsledok hlasovania: 

 

Za     9 hlasov 

Zdržal sa            0 hlasov 

Proti                 0 hlasov 

 

 

 

V Bratislave, 27.09.2022 

Zapísala: Zuzana Vincúrová  

Schválil: Dr. Silvester Czanner, PhD, SFHEA 

 


