Akademický senát
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa AS TF KU za rok 2009
Podľa zákona 131/2002 Zz. § 27 odsek 1 písmeno l predkladá AS TF
KU akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti.
V priebehu roku mal AS TF KU 3 zasadania.
Na I. zasadaní
12. 02. 2009 v Košiciach

AS TF KU prijal:
- uznesenie č. 1/2009, ktorým schválil Funkčné miesta učiteľov TF
KU:
-

k. filozofie: prof. 1/ doc. 2/ odb. asist. 5/ v. prac. 0
k. histórie a bibl. vied: prof. 2/ doc. 4/ odb. asist. 10/ ved. prac. 0
k. systematickej teol.: prof. 3/ doc. 4/ odb. asist. 10/ ved. prac. 0
k. praktickej teol.: prof. 3/ doc. 4/ odb. asist. 10/ ved. prac. 2
k. katechetiky a pedagogiky: prof. 1/ doc. 2/ odb. asist. 5/ v. prac. 0
k. sociálnej práce: prof. 1/ doc. 2/ odb. asist. 10/ ved. prac. 0
- uznesenie č. 2/2009, ktorým schvalil členov Disciplinárnej komisie:
Prof. Dr. Pavol Dráb, PhD., ThLic. František Katriňák, Prof. ThDr. Jozef
Jarab, PhD., ICLic. Dušan Škrabek, Roman Vitko, Lenka Miklošková, Matúš
Tirpák, Lukáš Tkáč.
- uznesenie č. 3/2009, ktorým schválil Disciplinárny poriadok TF KU,
ktorý preberá znenie platného Disciplinárneho poriadku KU a je doplnený
o nasledujúce: II. V zmysle § 34 ods. 1 a 2 zákona o VŠ dopĺňa jeho znenie
nasledujúcimi ustanoveniami: (1) Študent prepustený z Kňazského seminára
môže byť vylúčený zo štúdia, pretože disciplinárny poriadok kňazského
seminára je zároveň disciplinárnym poriadkom študentov denného štúdia
prijatých do Kňazského seminára. (2) Študent vylúčený zo štúdia podľa bodu
(1) nemôže dokončiť štúdium. Výnimku v odôvodnených prípadoch povoľuje
dekan so súhlasom ordinára študenta.
Na II. zasadaní
18. 05. 2009 v Sp. Kapitule
AS TF KU prijal:
- uznesenie č. 4/2009, ktorým stanovil termín volieb do AS KU na TF
KU – študentská časť akademickej obce na 6. 10. 2009 a schválil členov
VaMK v tomto zložení: za pracovisko Sp. Kapitula: M. Vrchovský, J.
Dobrovič, ThDr. J. Kuboš, PhD.; za pracovisko Košice: V. Baltes, L. Varga, dr
I. Degro.
- uznesenie č. 5/2009, ktorým schvaľuje predložený návrh rozdelenia
dotácií MŠ pre r. 2009.
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- uznesenie č. 6/2009, ktorým schválil funkčné miesta profesorov
v počte 2 a funkčné miesta odborných asistentov v počte 20 na katedre
sociálnej práce.
Na III. zasadaní
26. 09. 2009 v Košiciach
AS TF KU prijal:
- uznesenie č. 7/2009, ktorým schválil Štatút IAS s nasledujúcim
doplnením:
čl. IV., bod 4.: „Tajomníka menuje a odvoláva riaditeľ IAS.“
čl. V., bod 3.: „...ekonóm, ktorý je volený na obdobie 3 rokov
jednoduchou väčšinou rady...“
v závere uviesť dátum i miesto schválenia a meno dekana TF KU
i predsedu AS TF KU.
- uznesenie č. 8/2009, ktorým odporúča AS KU schváliť Štatút
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka KU s nasledujúcim
doplnením: v názve štatútu doplniť aj TI TF KU; upraviť prvú vetu čl. 2., bod
11. v tomto znení „Vysokoškolských učiteľov prijíma do pracovného pomeru
moderátor TI TF KU na základe výsledku výberového konania, ktoré
vyhlasuje dekan TF KU v spolupráci s moderátorom TI TF KU a vedúcim
katedry.“
- uznesenie č. 9/2009, ktorým schvaľuje doc. ThDr. Janu Moricovú,
PhD. za člena VR TF KU.
Výročná správa za rok 2009 bola predložená členom AS TF KU
v Ružomberku na zasadaní č. 1/2010, dňa 10. 03. 2010 v Sp. Kapitule.

PhDr. Ján Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
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