Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 25. 10. 2017
Prítomní členovia: Adamko, , Blašková, Gábrišová, Holubčík, Hriníková, Mulík, Pančíková, Ružbarský,
Segeč, Ševčík, Vajsová, Varga, Václavková
Neprítomní členovia: Bachratý, Boteková, Dubovec, Endersová, Janešík, Majer, Poláčková, Purašová
Hostia: Kršák, Márton, Koháni, Rešetková, Vodák
Program rokovania:
1.

2.
3.

Reakreditácia študijných programov priznaných na štandardnú dobu štúdia:
a. Prerokovanie návrhu odporúčaných študijných plánov týchto študijných programov.
b. Schválenie informačných listov predmetov, ktoré sú nové alebo v nich boli urobené zmeny.
Schválenie zmien v informačných listoch predmetov súčasného študijného programu Informačný
manažment – externá forma.
Rôzne

Na úvod predseda AS privítal členov na spoločnom rokovaní. Konštatoval, že senát je uznášaniaschopný
a predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Ružbarský, Varga).
1. Reakreditácia študijných programov priznaných na štandardnú dobu štúdia.
P. prodekan Lendel predložil materiál na prerokovanie a popísal navrhované úpravy.
P. Pančíková v diskusii poznamenala, že predmet Pravdepodobnosť a štatistika prešiel ako povinne
voliteľný predmet do inžinierskeho štúdia pre manažérov, ale mal by byť radšej povinným predmetom
v bakalárskom štúdiu. P. Adamko pripomenul, že v štud. programe Informatika je daný predmet takto
zavedený a ukazuje sa to pozitívne aj pre študentov aj vyučujúcich. Ďalej poznamenal, že senát sa môže
návrhom na zmenu obsahu študijného programu Informačný manažment zaoberať až po jeho predložení
garantom a prodekanom pre vzdelávanie.
P. Holubčík mal otázku na zmeny, ktoré priniesla posledná akreditácia a to, že niektoré predmety (napr.
Ekonometria a Prognostika) prešli z povinných na voliteľné. Študent si tak nemusí zapísať predmety,
ktoré by boli potrebné. P. Vodák (garant štud. programu Informačný manažment) pripomenul, že študijný
program je nový a jeho koncepcia bola smerovaná na informatiku. Prax ukáže ako upraviť daný štud.
program do ďalšej akreditácie.
Predseda AS po ukončení diskusie konštatoval, že AS prerokoval návrhy odporúčaných študijných
plánov študijných programov priznaných na štandardnú dobu štúdia bez výhrad, pričom ich predloženie
na reakreditáciu schvaľuje Vedecká rada FRI UNIZA.
Predseda AS otvoril diskusiu k navrhnutým informačným listom predmetov, ktoré sú nové alebo v nich
boli urobené zmeny. Členovia AS nemali pripomienky.
Členovia AS následne aklamačne hlasovali o prijatí uznesenia č. 47.
Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 47: AS FRI UNIZA prerokoval navrhované zmeny v študijných programoch a schválil
informačné listy predmetov pre reakreditáciu študijných programov priznaných na štandardnú
dobu štúdia na svojom zasadnutí dňa 25. októbra 2017.
2. Schválenie zmien v informačných listoch predmetov súčasného študijného programu
Informačný manažment – externá forma.
P. prodekan Lendel predložil návrh a zdôraznil, že nejde o obsahové úpravy, len o upravenie rozsahu
a metód výučby.
Členovia AS nemali k navrhovaným úpravám pripomienky a za ich schválenie hlasovali aklamačne.

Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 48: AS FRI UNIZA schválil zmeny v informačných listoch predmetov súčasného
študijného programu Informačný manažment – externá forma na svojom zasadnutí dňa 25.
októbra 2017.
6. Rôzne:
P. Adamko zhodnotil priebeh prípravy volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA a podotkol, že treba
hľadať možnosti na zvýšenie záujmu študentov o členstvo v AS.
P. Segeč mal otázku na vedenie fakulty ohľadom rekonštrukcie garáží. P. dekan povedal, že sú projekty
na realizáciu, ale zatiaľ chýbajú finančné prostriedky.
P. Ružbarský upozornil na nariadenie rektorky univerzity o zákaze fajčenia, ktoré sa týka aj priečelí
budov. Poukázal na obmedzujúci dym z cigariet hlavne pri vchode do fakulty. P. dekan a p. tajomníčka
uviedli, že vymedzenie priestorov pre fajčiarov bude riešiť rektorát pre celú univerzitu.
Ďalej p. Ružbarský vyslovil nespokojnosť s funkčnosťou systému elektronického vyučovania Moodle
v rámci informačného systému http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/. Nevysvetlené a neriešené sú
problémy napr. s prihlasovaním sa študentov do systému. P. dekan poslal oznam vedúcim katedier, aby
nahlásili konkrétne problémy, ktoré bude riešiť s prevádzkovateľom - Centrum IKT UNIZA.
Záver:
všetky schválené materiály sú dostupné na https://pandora.fri.uniza.sk/as/Documents/AS_2017_10_25/.
V Žiline 25. 10. 2017

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

