Akademický senát
Právnická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
__________________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Akademického senátu Právnickej fakulty UMB, ktoré sa
konalo dňa 1. októbra 2013

Program:

1. Otvorenie
2. Príprava akreditácie
3. Rôzne
4. Záver

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
JUDr. et Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.
JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Bc. Vlastimil Satury
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K bodu 1:
Predseda Akademického senátu Právnickej fakulty UMB („ďalej len Akademický
senát, AS“) privítal prítomných prodekanov PhDr. Annu Schneiderovú, PhD., JUDr. Kyptu
Pavla, PhD., členov AS a otvoril riadne zasadnutie AS.
Predseda AS konštatoval, že Akademický senát je uznášaniaschopný a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Členovia AS jednomyseľne schválili program
zasadnutia AS.
Predseda AS navrhol voľbu
navrhol

mandátovej a návrhovej komisie, kde za predsedu

Bc. Evu Kapusniakovú, za overovateľa Dominika Čipku. Tí boli jednohlasne

schválení.
Uznesenie č. 1:
Akademický senát PrF UMB schválil program riadneho zasadnutia AS nasledovne:
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0

Uznesenie č.2 :
Akademický senát PrF UMB schválil mandátovú a návrhovú komisiu: predseda Bc.
Eva Kapusniaková, overovateľ Dominik Čipka.
ZA:

5

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

2

K bodu 2:
Prodekan JUDr.

Pavel Kypta, PhD. informoval, že v príprave

sú nové vzory

informačných listov jednotlivých predmetov, ktoré budú po úprave p. Chmelíka opätovne
preposielané. Bol stanovený interný termín, do ktorého majú byť vypracované aj informačné
listy nových predmetov, ktoré jednotlivé katedry navrhujú. malo by ísť o rozšírenie obsahu
programov, vylúčiť staré predmety a ponúknuť študentom nové, nové informačné listy by
mali poskytovať viac informácií.
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JUDr. Júlia Ondrová, PhD. upresnila, že kolégium sa zhodlo na internom termíne
vypracovania jednotlivých informačných listoch do 30.11.2013
Ďalej bola prerokuvavaná problematika zriadenia doktoranského štúdia na fakulte, a to
personálne zabezpečenie garantmi štúdia.
Vzhľadom na to, že AS nemá dostatočné informácie o priebehu príprav na akreditáciu
sa jednohlasne uzniesol na tom, že AS zašle dekanovi PrF UMB Žiadosť o podanie správy
o stave príprav akreditačného spisu pre akreditáciu v odbore právo v bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia a vo viacerých odboroch doktoranského štúdia.

Uznesenie č.3 :
Akademický senát PrF UMB schválil zaslanie žiadosti dekanovi fakulty.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0

Predseda AS JUDr. Ladislav Kováč zadal všetkým členom úlohu naštudovať si
podmienky akreditácie, ktoré všetkým členom obratom prepošle JUDr. Martin Kubinec, PhD.
do e-mailu.
Prerokované bolo splnenie ďalšej podmienky akreditácie, zriadenie vlastnej knižnice.
JUDr. Martin Kubinec, PhD. predniesol návrh riešenie na zriadenie knižnice v sídle
fakulty a to uvoľniť niektorý z priestorov a personál zabezpečiť z vlastných stavov.
JUDr. Júlia Ondrová, PhD. navrhla, aby sa novozriadenej knižnici striedali sekretárky
z jednotlivých katedier. Ďalej navrhla, aby senát rokoval s vedením rektorátu ohľadom
splnenia jednej z akreditačných podmienok, a to zriadenie knižnice.
PhDr.. Anna Schneiderová, PhD. vyvinula iniciatívu vo veciach rokovania
s rektorátom, kde sa podujala, že spoločne s predsedom AS JUDr. Ladislavom Kováčom
oslovia pani rektorku UMB. Zároveň sa AS uzniesol na tom, že vyjadruje podporu
prodekanke PhDr. Anne Scheniderovej, PhD. k rokovaniu s rektorátom vo veci splnenia
akreditačného kritéria, a to vrátenie knižnice na pôdu PrF UMB.
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Uznesenie č.4 :
Akademický senát PrF UMB schválil vyjadrenie podpory p. prodekanke vo veciach
rokovania s rektorátom ohľadom zriadenia knižnice v priestoroch Právnickej fakulty UMB.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽALO SA:

0

K bodu 3:
V rámci bodu „Rôzne“ nikto nevystúpil, nikto nevystúpil s novým návrhom na
rokovanie.

K bodu 4:
Tajomníčka AS PrF UMB Bc. Eva Kapusniaková prečítala zápisnicu zo zasadnutia,
ktorá bola na mieste overená.
Predseda AS poďakoval prítomným za účasť, popriali veľa pracovných úspechov,
pozval ich na nasledujúce riadne zasadnutie, ktoré sa uskutoční už o mesiac dňa 5. novembra
2013 o 13.00 hod. a zasadanie AS PrF UMB ukončili.

JUDr. Ladislav Kováč, PhD. v.r.
predseda AS PrF UMB

Za správnosť: Bc. Eva Kapusniaková
tajomníčka AS PrF UMB
V Banskej Bystrici dňa 05.10.2013

Akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela

Stránka 4

