KR TnUAD 12.04.2017

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín

Zápisnica č. 3/2017
z Kolégia rektora TnUAD v Trenčíne
zo dňa 12.04.2017

Miesto: Trenčín, zasadačka rektora, Študentská ul. 2
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia KR TnUAD v Trenčíne
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na projekty VEGA/KEGA so začiatkom
riešenia v roku 2018
4. Príprava osláv 20. výročia vzniku a založenia univerzity
5. Harmonogram štátnych záverečných skúšok a promócií na jednotlivých súčastiach
TnUAD v akademickom roku 2016/2017
6. Rôzne
...........................................
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia KR TnUAD v Trenčíne
Kolégium rektora TnUAD otvoril a viedol doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor TnUAD
v Trenčíne. Návrh programu 3. zasadnutia Kolégia rektora bol schválený.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Kolégium rektora TnUAD konštatuje, že úloha vyplývajúca z minulého zasadnutia Kolégia rektora
bola splnená.
K bodu 3. Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na projekty VEGA/KEGA so začiatkom
riešenia v roku 2018
Prorektor Galusek informoval prítomných o aktuálnom stave prebiehajúcich grantov v rámci
projektov VEGA a KEGA, resp. zapojení jednotlivých súčastí TnUAD do jednotlivých výziev, a tiež
o možnostiach čerpania zdrojov z uvedených projektov na tento kalendárny rok. Zároveň pán rektor
apeloval na prítomných zástupcov jednotlivých súčastí TnUAD, aby do uvedených termínov využili
možnosti podávania žiadostí o granty a získania finančnej podpory na rozvoj v rámci projektov
VEGA / KEGA.
K bodu 4. Príprava osláv 20. výročia vzniku a založenia univerzity
Rektor TnUAD v Trenčíne informoval prítomných o stave príprav galavečera pri príležitosti 20.
výročia založenia univerzity.
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K bodu 5. Harmonogram štátnych záverečných skúšok a promócií na jednotlivých súčastiach
TnUAD v akademickom roku 2016/2017
Kolégium rektora prerokovalo materiál o podrobnom harmonograme slávnostných promócií TnUAD
v aktuálnom akademickom roku.
Úloha KR 1/03/2017
Kolégium rektora TnUAD ukladá zabezpečiť prípravu priestorov a miestnosti pre slávnostné
promócie, a technické zabezpečenie priestorov a ozvučenia kompetentnými pracovníkmi CIT.
Z: kvestorka
T: podľa harmonogramu
K bodu 6. Rôzne
Pán rektor prítomných informoval o zmluve pre program Erasmus pre rok 2017.
Úloha KR 2/03/2017
Kolégium rektora TnUAD ukladá dekanom a vedúcim CUP prizvali v rámci najbližšieho Kolégia
dekana aj koordinátorov projektu Erasmus.
Z: dekani a vedúci CUP
T: podľa harmonogramu
Prorektor pre stratégiu a rozvoj informoval prítomných o priebehu príprav almanachu, ktorý
pripravuje univerzita pri príležitosti svojho jubilea, predniesol grafický návrh a aktuálnu formu
spracovania publikácie.
Následne pán prorektor informoval o návrhu skvalitnenia činnosti univerzitnej knižnice, doplnený o
stratégiu rozvoja UK TnUAD s cieľom priblížiť sa svojimi činnosťami samotným študentom.
Členovia Kolégia rektora schválili predložený Plán zahraničných pracovných ciest pre nadchádzajúce
obdobie.

V Trenčíne, dňa 12. 04. 2017
Zapísala :

Ing. Petra Liptáková
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Overili :

doc. Ing. Marta Kianicová , PhD.
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doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
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