
Správa o činnosti AS UK PdF za obdobie 13.4.2011- 13.4.2012 

 

Akademický senát bol zvolený dňa 22.3.2011 

Akademický senát PdF UK zasadal v období 13.4.2011 – 13.4. 2012 štyri krát, z toho jeden  

krát mimoriadne (13.4.2011).   

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.  

 

Počas obdobia 13.4.2011. – 13.4.2012. AS UK PdF  prerokoval a schválil: 

– dodatočné prijímacie konanie pre akad. rok 2011/2012 pre Bc.  študijný program sociálna 

práca – externá forma štúdia. 

– dodatočné prijímacie konanie pre akad. rok 2011/2012 pre Mgr.  študijný program 

špeciálna pedagogika – externá forma štúdia. 

– dodatočné prijímacie konanie pre akad. rok 2011/2012 pre Mgr.  študijný program 

liečebná pedagogika – externá forma štúdia. 

– výšku poplatku za štúdium (školného)  pre akad. rok 2011/2012 pre Mgr.  študijný 

program liečebná pedagogika – externá forma štúdia. 

– navýšenie počtu prijímaných študentov  pre akad. rok 2011/2012 pre Bc.  študijný 

program sociálna práca ( 1. rok štúdia) – externá forma štúdia na počet 65. 

– navýšenia počtu prijímaných študentov  pre akad. rok 2011/2012 pre Mgr.  študijný 

program sociálna práca (1. rok štúdia) – externá forma štúdia na počet 65. 

– návrh vedúcej akademickej knižnice o znížení poplatkov za službu skenovania z 0,30 Eur 

na 0,10 eur. 

– návrh organizačnej štruktúry PdF, ktorý nadobudol platnosť dňom schválenia a účinnosť 

1.9.2011. 

– harmonogram AR 2011/2012.  

– výšku poplatkov školného na AR 2012/2013.  

– zloženie komisií AS UK PdF 

– pracovnú verziu materiálu „Hodnotenie publikačnej, vedeckej a umeleckej činnosti“ 



– Organizačné opatrenie č.1/2012:  zrušenie Ústavu pedagogických štúdií a Ústavu 

primárnej    a preprimárnej pedagogiky ako samostatných  pracovísk a s účinnosťou od 

1.marca 2012  pôsobenie na PdF UK nový Ústav pedagogických vied a štúdií. 

– štatút ŠVOUČ na UK PdF  

– Prijímacie konanie 2012/2013 

 

Počas obdobia 13.4.2011. -13.4.2012 AS UK PdF  prerokoval a odporučil predložiť do 

VR UK PdF 13 akreditačných spisov. 

 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.  

Predsedníčka AS UK PdF 

V Bratislave 13.4.2012 

 

 

 


