Akademický senát TF KU v Ružomberku

Výročná správa o činnosti AS TF KU za rok 2017
Podľa zákona 131/2002 Z.z. § 27 odsek 1 písmeno l predkladá AS TF KU akademickej
obci fakulty správu o svojej činnosti.

V priebehu roku mal AS TF KU 2 zasadania.

Zasadanie č. 1/2017 dňa 6. 04. 2017 v Košiciach
Akademický senát TF KU prijal uznesenie:
-

č. 1/2017, že voľba predsedu AS TF sa bude realizovať až po doplňujúcich voľbách do AS
TF KU za pracovisko SK.

-

č. 2/2017, ktorým vyhlásil doplňujúce voľby do AS TF KU za pracovisko SK na jedno
voľné miesto za zamestnaneckú časť akademickej obce.

-

č. 3/2017, ktorým schválil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS TF KU za
pracovisko SK v tomto zložení: JCLic. Jozef Holubčík, Jozef Gorčák, František Ondrek.

-

č. 4/2017, ktorým schválil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS KU na jedno voľné
miesto za zamestnaneckú časť akademickej obce TF KU v tomto zložení: za pracovisko
Košice: ThDr. R. Lojan, PhD.; PhDr. I. Degro PhD.; Ing. M. Marcin; Bc. R. Gönci; za
pracovisko Spišská Kapitula: ICLic. J. Holubčík; J. Gorčák; F. Ondrek.

-

č. 5/2017, ktorým v tajnom hlasovaní schválil SLLic. Andreja Krivdu, PhD. za člena
Vedeckej rady TF KU.

-

č. 6/2017, ktorým schválil Výročnú správu o činnosti TF KU za r. 2016 s príslušnou
úpravou.

-

č. 7/2017, ktorým schválil Výročnú správu o hospodárení TF KU za r. 2016.

-

č. 8/2017, ktorým schválil predložený návrh plánovaného počtu prijatých uchádzačov na
doktorandské štúdium.

-

č. 9/2017, ktorým vyzval moderátora TI a rektora KS, aby dopracoval celý návrh študijného
programu o predmetovú náplň i personálne a finančné zabezpečenie v spolupráci
s dekanom TF KU.

-

č. 10/2017, ktorým vyzval moderátora TI a rektora KS o doplnenie Štatútu Ústavu
sakrálneho umenia v spolupráci s dekanom TF KU.

Zasadanie č. 2/2017 dňa 27. 06. 2017 v Sp. Kapitule
Akademický senát TF KU prijal uznesenie:
-

č. 11/2017, ktorý prerokoval návrh bakalárskeho i magisterského študijného programu
Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba – denná a externá forma štúdia a odporúča
ho VR TF KU schváliť.

-

č. 12/2017, ktorým vyjadruje kladné stanovisko k návrhu dekana TF KU zriadiť Ústav
sakrálneho umenia na TI v Sp. Kapitule v Sp. Podhradí.

-

č. 13/2017, ktorým schválil Štatút TF KU schválený Kongregáciou pre katolícku výchovu
pod číslom 115/2017 zo dňa 4. 4. 2017.

-

č. 14/2017, ktorým zobral na vedomie návrh PhDr. Janky Bursovej, PhD. a odporúča, aby
sa obrátila na vedeckú radu TF, ktorá je kompetentná konať v danej veci.

-

č. 15/2017, ktorým schvaľuje smernicu dekana TF o doktorandskom štúdiu na TF KU podľa
predloženého návrhu s platnosťou od 1. 9. 2017.

-

č. 16/2017, ktorým schválil podmienky prijatia na štúdium na TF KU pre akademický rok
2018/2019 podľa predloženého návrhu.

-

č. 17/2017, ktorým schválil rozpočet TF KU a rozdelenie dotácie za r. 2017.

-

č. 18/2017, ktorým schválil Štatút Ústavu sakrálneho umenia na Sp. Kapitule dňom 27. 6.
2017.

-

č. 19/2017, ktorým schvalil návrh Organizačnej štruktúry TF KU a žiada vedenie TF KU,
aby aktualizovalo schému organizačnej štruktúry.

-

č. 20/2017, ktorým berie na vedomie a súhlasí so zverejnením Výročnej správy AS TF KU
za rok 2016.
Akademický senát TF KU schválil Výročnú správu o činnosti AS TF KU za rok 2017

na zasadnutí č 1/2018 dňa 28. 02. 2018 uznesením č. 10/2018

Zapísal: PhDr. Imrich Degro, PhD., podpredseda AS TF KU
Schválil: prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD., predseda AS TF KU
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