Správa o činnosti AS UK PdF za rok 2014
Zasadnutie 12.2.2014
AS UK PdF schválil:
- Návrh štatútu ŠVOUČ
- Bufet pre študentov
- Návrh dodatku k Študijnému poriadku UK PdF
- Organizačné opatrenie č.1/2014 a č.2/2014
- Návrh na obsadenie miesta prodekana pre vzdelávaciu činnosť
- Výročnú správu UK PdF 2013
- Doplnok harmonogramu AR 2013/2014
AS UK PdF zvolil:
- Prodekanku pre vzdelávaciu činnosť- PaedDr. Anežku Hamranovú, PhD.
Mimoriadne zasadnutie 26.3.2014
AS UK PdF schválil:
-Organizačné opatrenie č. 3/2014
AS UK PdF prerokoval a odporučil do VR 98 študijných programov:
-Študijné programy v prvom stupni štúdia denné a externé
-Študijné programy v druhom stupni štúdia, spojené, denné, externé a konverzné denné
a externé
-Študijné programy v treťom stupni štúdia denné a externé
Zasadnutie 21.5.2014
AS UK PdF prerokoval a odporučil do VR:
- zmeny v študijných programoch sociálna pedagogika a vychovávateľstvo a logopédia
AS UK PdF schválil:
- Správu o hospodárení UK PdF 2013
- Rozpočet výnosov a nákladov a delenie dotačných prostriedkov na UK PdF 2014
- Harmonogram AR 2014/15
- Nezaradenie ŠP učiteľstva talianskeho jazyka v kombinácii do ponuky ŠP na AR
2015/16
- Ponuku ŠP pre AR 2015/16
- Organizačné opatrenia č.4/2014 a č.5/2014
- Dodatok k študijnému poriadku: Príloha č. 1, čl. I, odsek 9.
- Navýšenie počtu prijatých študentov v odbore sociálne práca
AS UK PdF vyhlásil:
- Doplňujúce voľby do študentskej komory AS UK PdF

Zasadnutie 17.9.2014
AS UK PdF a Volebná komisia AS UK PdF vyhlásili voľby na kandidáta/kandidátky na
funkciu dekana UK PdF na funkčné obdobie 1.2.2015 – 31.1.2019
AS UK PdF schválil:
- Organizačné opatrenie č. 6/2014.
- Harmonogram volieb kandidáta/kandidátky na funkciu dekana UK PdF na funkčné obdobie
1.2.2015 – 31.1.2019.
- Návrh poplatkov za štúdium pre AR 2014/2015
- Člena ubytovacej a disciplinárnej komisie pre študentov
AS UK PdF prerokoval a odporučil do VR študijné programy:
- Liečebná a resocializačná pedagogika Mgr. stupňa
- Románske jazyky a kultúra (s pridaním talianskeho jazyka) Bc a Mgr. stupňa v dennej
a externej forme
AS UK PdF schválil:
- Návrh zámeny termínov štátnych záverečných skúšok s obhajobou a bez obhajoby
- Návrh na zmenu názvu študijného programu Školské, personálne a kariérne
poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím.
Zasadnutie 12.11.2014
AS UK PdF schválil:
- Organizačné opatrenie č. 7/2014.
- Uznesením doplnil komisie AS PdF o nových členov
AS UK PdF vyhlásil:
- Voľby jedného delegáta UK PdF do Študentskej rady vysokých škôl na volebné
obdobie 2014-2016
Mimoriadne zasadnutie 26.11.2014
AS UK PdF zvolil z jedného kandidáta na kandidátku na dekana prof. PaedDr. Alicu Vančovú,
CSc.

Študentská komora AS UK PdF
Aktívna spolupráca s organizáciami na celonárodnej a celouniverzitnej úrovni:
 ŠRVŠ SR (Študentská rada vysokých škôl SR)
 ADS (Asociácia doktorandov Slovenska)
 ŠK AS UK
 Oslavy 95.výročia UK PdF UK
 Happening k príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie


Organizovanie a pomoc pri príprave podujatí a akcií pre študentov

Aktivity smerujúce k zvýšeniu záujmu študentov fakulty o život akademickej obce:
 Zber podnetov a názorov od študentov
 Osobné stretnutia so študentmi
 Sprostredkovanie informácií medzi študentmi a vedením fakulty
 Informovanie študentov o záveroch zasadnutí AS PdF UK
 Zverejňovanie informácií študentom prostredníctvom fakultnej internetovej stránky,
sociálnych sietí a priamo v budovách fakulty
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Predsedníčka AS UK PdF
V Bratislave
10.12.2014

