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P o z v á n k a 

 

na zasadnutie Akademického senátu UK PdF, ktoré sa uskutoční dňa 

 
29. marca 2019 (piatok) o 10.00 hod. 

 
na Račianskej ul. č 59. v miestnosti R112. 

 
  . 
 
Návrh programu: 

 
1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení  

3. Návrh na vymenovanie a doplnenie nového člena Štipendijnej 

komisie PdF UK 

4. Akreditačný spis nového magisterského študijného programu 

sociálna práca v dennej a externej forme štúdia v slovenskom 

jazyku 

5. Akreditačný spis nového magisterského študijného programu 

sociálna práca v dennej forme štúdia v anglickom jazyku 

6. Voľba člena volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK 

7. Návrh organizačnej zmeny č.1/2019 

8. Návrh na schválenie vymenovania prodekana pre umeleckú činnosť 

9. Poriadok volieb kandidáta na dekana PdF UK 

10. Návrhy vymenovania členov Vedeckej rady UK PdF v Bratislave na 

funkčné obdobie 2019 – 2023 

11. Rokovací poriadok AS PdF UK 

12. Výročná správa o stave a činnosti Pedagogickej fakulty UK v 

Bratislave za rok 2018 

13. Správa o činnosti AS PdF UK za rok 2018 a január až marec 2019 

14. Žiadosť prenájmu priestorov- nápojový automat 

15.  Informácie z vedenia 

16.  Rôzne 

 

  V súlade s čl. 9 odsek 3) Rokovacieho poriadku AS UK PdF podkladmi k 
jednotlivým bodom rokovania sú: 
k bodu č. 3 programu – materiál zaslaný elektronicky 
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k bodu č. 4 programu – materiál zaslaný elektronicky 
k bodu č. 5 programu – materiál zaslaný elektronicky 
k bodu č. 6 programu – Rokovací poriadok PdF UK 
k bodu č. 7 programu – materiál zaslaný elektronicky  
k bodu č. 8 programu – materiál zaslaný elektronicky 
k bodu č. 9 programu – materiál zaslaný elektronicky, Poriadok volieb kandidáta na 
dekana PdF UK 
k bodu č. 10 programu – materiál zaslaný elektronicky 
k bodu č. 11 programu – materiál zaslaný elektronicky 
k bodu č. 12 programu – materiál zaslaný elektronicky 
k bodu č. 13 programu – materiál zaslaný elektronicky 
k bodu č. 14 programu – materiál zaslaný elektronicky 
 
 
V Bratislave dňa 21.03.2019                                         PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. 
                                                                                              predseda AS  PdF UK 


