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VÝPIS UZNESENÍ
z 3. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK dňa 3. decembra 2018
Uznesenie č. 1:
Akademický senát FMFI UK schvaľuje program 3. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa
3. decembra 2018.
Uznesenie č. 2:
Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice RNDr. Michala Demetriana,
PhD. a Mgr. Ondreja Tótha.
Uznesenie č. 3:
Akademický senát FMFI UK berie na vedomie správu predsedu volebnej komisie pre voľbu
kandidáta na dekana FMFI UK o výsledkoch overenia návrhov kandidátov pre voľbu kandidáta na
dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.
Uznesenie č. 4:
Akademický senát FMFI UK
a) berie na vedomie oznámenie volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK
o výsledkoch 1. kola voľby kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. februára
2019 do 31. januára 2023,
b) konštatuje, že v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, čl. 23 Štatútu
FMFI UK a vnútorným predpisom FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK bol
tajným hlasovaním v 1. kole voľby za kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od
1. februára 2019 do 31. januára 2023 zvolený prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

_______________________________________________________________________________________
 +421-2-602 95 328,  as.predseda@fmph.uniba.sk ,  http://fmph.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/

Uznesenie č. 5:
Akademický senát FMFI UK schvaľuje Spoločné pripomienky Akademického senátu FMFI UK
a vedenia FMFI UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK
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Spoločné pripomienky Akademického senátu FMFI UK a vedenia FMFI UK
k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019

Akademický senát FMFI UK a vedenie FMFI UK
I.
zásadne nesúhlasia s navrhovanou zmenou pomeru študentov na učiteľa v skupine odborov 11 a z nej
vyplývajúceho zníženia koeficientu odboru pre ostatné skupiny odborov,
II.
ostro sa ohradzujú voči spôsobu, akým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo
zmenu koeficientov odborov pre rok 2018 a akým opätovne navrhuje zmenu koeficientov odborov pre
rok 2019 v prospech jednej skupiny odborov,
III.
považujú za neakceptovateľné, aby sa v priebehu dvoch rokov znížili koeficienty odborov na 65 %
pôvodnej hodnoty pre všetky skupiny odborov s výnimkou skupiny odborov 11 (právo a kánonické
právo),
IV.
požadujú návrat koeficientov odborov na hodnoty platné pre Metodiku rozpisu dotácií verejným
vysokým školám na rok 2017,
V.
podporujú pripomienky k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám na rok 2019 schválené Radou pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl dňa 29.11.2018
a Radou pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl zo dňa 30.11.2018,
VI.
žiadajú opraviť nesprávne zaradenie magisterského študijného programu Kognitívna veda pre účely
určenia koeficientu odboru (KO) a koeficientu uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP).

V Bratislave 3. decembra 2018

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

predseda Akademického senátu FMFI UK

dekan FMFI UK

