Správa o činnosti AS UK PdF za obdobie apríl 2012 až december 2012
Komisie AS UK PdF (komisia pre vedu a rozvoj, legislatívna komisia, ekonomická komisia,
pedagogická komisia, zahraničná komisia,) zasadali podľa potreby PdF UK a AS UK PdF.
AS UK PdF prerokoval a schválil :
Schválil:.
- Metodický pokyn PdF UK k národným a nadnárodným projektom
- Výročnú správu UK PdF 2011
- Harmonogram akad. roku 2012/2013
- Rozpočet UK PdF na rok 2012
- AS odporučil vedeniu fakulty vnútorný audit na ekonomickom oddelení.
- Vyhlásil voľby do volebnej komisie
-Smernicu o poplatkoch
-Smernicu č. 3/2012 o prítomnosti doktorandov na pracoviskách
-Zmenu organizačnej štruktúry na Katedre logopédie
-Schválil organizačné opatrenie o názve Katedry etickej a občianskej výchovy
- Zvolil novú prodekanku pre rozvoj- doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
- Zvolil nového prodekana pre IIKS- PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
- Zvolil nového podpredsedu študentskej komory
Prerokoval:
- študijný program Nemeckého jazyka interkúlturnej a transkultúrnej komunikácie v Bc.
a Mgr. stupni.
- rozšírenie ponuky študijného programu Učiteľstvo psychológie
-bc. študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácií
-bc. študijný program učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácií
-bc. študijný program španielsky jazyk a kultúra
-bc. študijný program francúzsky jazyk a kultúra
-bc. študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácií
-bc. študijný program špeciálna pedagogika
-Mgr. študijný program liečebná pedagogika

Elektronické hlasovania AS UK PdF
-Podklady k prijímaciemu konaniu pre AR 2013/2014 pre bc. a mgr. štúdium
- Prerokoval a do vedeckej rady odporučil:
-Zmenu garanta v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Učiteľstvo španielskeho
jazyka a literatúry v kombinácii ,
-Zmenu garanta v bakalárskom študijnom programe Španielsky jazyk a kultúra ,
-Zmenu garanta v doktorandskom študijnom programe Románske jazyky a kultúry ,
-Žiadosť o prerokovanie návrhu magisterského študijného programu Učiteľstvo primárneho
vzdelávania 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika v dennej aj externej forme štúdia –
-Strategicky rámec alternatív riešenia nevyhovujúceho stavu objektov v správe PDF UK
v Bratislave,
-Návrh organizačného opatrenia č. 2/2012- zmena vnútornej štruktúry pracovných miest na
Katedre PPE a katedre RJaL
Práce v komisiách AS UK PdF
AS UK PdF vo svojich komisiách pripomienkoval:
-Novelu vysokoškolského zákona,
-Kritériá publikačnej a umeleckej činnosti a ich bodové ohodnotenie na fakulte,
-Návrh na zmenu sústavy študijných odborov v skupine 1.1 výchova a vzdelávanie a na
zmeny opisov učiteľských študijných odborov (1.1.3 a 1.1.5),
-Kritériá používané pri hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
v rámci komplexnej akreditácie,
-Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013
(návrh na vyjadrenie reprezentáciám vysokých škôl),
-Aktuálne otázky a problémy súvisiace so vzdelávaním študentov na UK PdF.

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Predsedníčka AS UK PdF
V Bratislave 13.12.2012

