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Zápisnica č. 1/2012
z rokovania Akademického senátu Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré sa konalo
dňa 27. februára 2012 o 12:30 hod. v zasadačke dekana, miestnosť 14., IV. poschodie.
Prítomní: 10
Ospravedlnení: 1
Neprítomní : 4
Hostia: 6
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh dekana na schválenie prodekana fakulty
3. Kritériá prijímania uchádzačov na magisterské štúdium so začiatkom v akademickom
roku 2012/2013 na FM UK (v dennej aj externej forme)
4. Kritériá prijímania uchádzačov na doktorandské štúdium so začiatkom
v akademickom roku 2012/2013 na FM UK
5. Rôzne

Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Rokovanie AS FM UK otvorila doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., predsedníčka
Akademického senátu FM UK. Konštatovala, že AS je uznášaniaschopný. Privítala všetkých
zúčastnených a oboznámila ich s programom zasadnutia.
Uznesenie:
AS FM UK schválil navrhnutý program zasadnutia.
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

2. Návrh dekana na schválenie prodekana fakulty
Dekan FM UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. oboznámil AS FM UK so svojím
návrhom, aby RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. bola vymenovaná za prodekanku FM UK.
Dekan sa vo svojom návrhu zdôvodnil, že v prípade RNDr. Z. Kovačičovej, PhD. pôjde
o tretie funkčné obdobie na pozícii prodekanky. Uviedol, že navrhnutá má dobré skúsenosti
s mnohými aktivitami na fakulte, vrátane prác s precíznou prípravou akreditácie fakulty, ktorá
i v ďalšom období čaká Fakultu managementu UK.
Uznesenie:
AS FM UK schválil návrh dekana FM UK, aby RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. bola
vymenovaná za prodekanku FM UK s účinnosťou od 1.3.2012.
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

3. Kritériá prijímania uchádzačov na magisterské štúdium so začiatkom
v akademickom roku 2012/2013 na FM UK (v dennej aj externej forme)
Prodekan pre denné štúdium doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. informoval, že kritériá
prijímania uchádzačov na magisterské štúdium zostávajú bez zmeny aj pre ďalší akademický
rok. V rámci kritérií bolo potrebné aktualizovať dátumy týkajúce sa administrácie
prijímacieho konania. Po informovaní nasledovala diskusia. Výsledkom diskusie je návrh
zmeny v predpokladanom počte prijatých uchádzačov na denné štúdium v odbore Manažment
z pôvodných 280 na 300 uchádzačov (zmena vzhľadom na vývoj počtu uchádzačov na
dennom a externom štúdiu).
Uznesenie:
AS FM UK schválil zmeny Kritérií prijímania uchádzačov na magisterské štúdium
v akademickom roku 2012/2013 na FM UK v Bratislave.
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržalo sa: 0

4. Kritériá prijímania uchádzačov na magisterské štúdium so začiatkom
v akademickom roku 2012/2013 na FM UK (v dennej aj externej forme)
Prodekanka pre doktorandské štúdium doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. navrhla zmenu
v kritériách prijímania uchádzačov na doktorandské štúdium, týkajúcu sa rozsahu

požadovaného projektu dizertačnej práce z pôvodne stanoveného rozsahu maximálne 5 strán,
na projekt v rozsahu 3-5 strán. Zároveň bolo v rámci kritérií potrebné aktualizovať dátumy
týkajúce sa administrácie prijímacieho konania. Po informovaní nasledovala diskusia.
Výsledkom diskusie je priklonenie sa k pôvodným požiadavkám na rozsah projektu
dizertačnej práce. Členovia AS FM UK sa zhodli, že nie je potrebné stanoviť minimum
rozsahu na požadovaný projekt.
Uznesenie:
AS FM UK schválil pôvodné znenie Kritérií prijímania uchádzačov na doktorandské štúdium
v akademickom roku 2012/2013 na FM UK v Bratislave, s aktualizovanými dátumami.
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
5. Rôzne
Predsedníčka AS FM UK informovala, že 29. februára 2012 bude zasadnutie predsedníctva
AS UK, ešte predtým zasadnutie finančnej komisie a následne 7. marca 2012 bude zasadnutie
AS UK. Na uvedených zasadnutiach sa zúčastní a bude senát informovať o priebehu
a výsledkoch .
Ďalšie zasadnutie AS FM UK bude v období posledného marcového, resp. prvého aprílového
týždňa 2012. Predbežne navrhnutý termín je 26. marca 2012 o 12:30.
Dekan informoval o prebiehajúcej SWOT analýze v rámci UK. Zároveň informoval aj
o možnom spochybnení zaradenia krátkych publikácií v zborníkoch medzi vedecké práce.
Dekan tiež informoval o výsledkoch výskumu INEKO, v rámci ktorého patria absolventi FM
UK medzi najlepšie uplatniteľnými na trhu práce. Aj v súvislosti s uvedenými informáciami
je nádej, že sa budú musieť obmeniť kritériá hodnotenia univerzít a jednotlivých fakúlt a
začne sa prihliadať aj na nové ,reálne kritériá (napr. uplatniteľnosť absolventov na trhu práce).

V Bratislave, 27.2.2012
Zapísala
PhDr. Paulína Stachová, PhD.
Overila:
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
predseda AS FMUK

