KR TnUAD 06.09.2017

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

Zápisnica č. 6/2017
z Kolégia rektora TnUAD v Trenčíne
zo dňa 06.09.2017

Miesto: Trenčín, zasadačka rektora, Študentská ul. 2
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia KR TnUAD v Trenčíne
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Štruktúra a rozvoj univerzity, jej súčastí v období do roku 2020
4. Informácie k zahájeniu akademického roka 2017/2018
5. 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 6. zasadnutia Kolégia rektora bol schválený prítomnými členmi Kolégia
rektora.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Úloha KR 1/03/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo zabezpečiť prípravu priestorov a miestnosti pre slávnostné
promócie, a koordinovať technické zabezpečenie priestorov a ozvučenia kompetentnými pracovníkmi
CIT.
Z: kvestorka
T: podľa harmonogramu
Kolégium rektora TnUAD konštatuje, že úloha č. KR 1/03/2017 vyplývajúca z ostatného zasadnutia
Kolégia rektora bola splnená.
Úloha KR 1/04/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo predstaviteľovi manažmentu pre kvalitu implementovať legislatívne
zmeny do procesu certifikácie, resp. Harmonogramu príprav certifikácie TnUAD.
Z: manažér kvality TnUAD
T: bezodkladne

KR TnUAD 06.09.2017

Kolégium rektora TnUAD konštatuje, že úloha č. KR 1/04/2017 vyplývajúca z uplynulého zasadnutia
Kolégia rektora bola splnená.
Úloha KR 2/04/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo predstaviteľovi manažmentu pre kvalitu aktualizovať zoznam
a počet členov Rady kvality TnUAD na webovej stránke univerzity.
Z: manažér kvality TnUAD
T: bezodkladne
Kolégium rektora TnUAD konštatuje, že úloha č. KR 2/04/2017 vyplývajúca z uplynulého zasadnutia
Kolégia rektora bola splnená a na webovej stránke univerzity je aktualizovaný zoznam súčasných
členov Rady kvality TnUAD.
K bodu 3. Štruktúra a rozvoj univerzity, jej súčastí v období do roku 2020
Pani prorektorka pre výchovu a vzdelávanie prítomným predložila vypracovaný Harmonogram
potrebných opatrení podľa jednotlivých súčastí v súvislosti s akreditáciou, resp. pridelenými právami
pre jednotlivé študijné programy s časovým obmedzením.
Úloha KR 1/06/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo dotknutým súčastiam zaslať podľa predloženého harmonogramu
pripravené podklady k akreditácii na schválenie pani prorektorke pre výchovu a vzdelávanie.
Z: dekani a vedúci CUP
T: 31.01.2018
K téme štruktúry a rozvoja univerzity sa členovia Kolégia rektora TnUAD stretnú na svojom ďalšom
zasadnutí v stredu, 20.09.2017 o 9:00 hod.
K bodu 4. Informácie k zahájeniu akademického roka 2017/2018
Pán rektor prítomným pripomenul termíny zahájenia akademického roka. Slávnostné zahájenie
spojené so zasadnutím Akademickej obce Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa
bude konať v stredu, 27.9.2017 o 13:00 hod.
Úloha KR 2/06/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo úlohu zabezpečiť slávnostnú čašu vína v priestoroch školskej
jedálne, a informovať o zrušení výuky v priestoroch auly počas trvania zasadnutia Akademickej obce
TnUAD.
Z: kvestorka TnUAD
T: 27.09.2017
Po skončení prebiehajúceho zasadnutia Kolégia rektora TnUAD bude podľa informácií pani
prorektorky pre výchovu a vzdelávanie na webovej stránke univerzity zverejnená Informácia o štúdiu
na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre akademický rok 2017/2018.
Jednotlivé fakulty a súčasti univerzity si zabezpečia zverejnenie schválenej Informácie o štúdiu na
svojich webových stránkach individuálne v termíne do 25.09.2017.
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Úloha KR 3/06/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo úlohu zverejniť Informáciu o štúdiu na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre akademický rok 2017/2018 na všetkých jej súčastiach.
Z: prorektorka pre výchovu a vzdelávanie TnUAD
T: 25.09.2017
K bodu 5. Rôzne
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie pripomenula skončenie členstva troch členov Disciplinárnej
komisie, a prítomným navrhla mená nových troch členov. Tieto návrhy budú predložené na
schválenie na najbližšom zasadnutí Akademického Senátu TnUAD.
Pán rektor prítomným členom Kolégia pripomenul povinnosť predložiť ročné hodnotenie
doktorandov za jednotlivé súčasti.
Úloha KR 4/06/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo úlohu predložiť ročné hodnotenie doktorandov v súlade
s Organizačnou smernicou k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD s dôrazom na čl. 7 až 10.
Z: dekani a vedúci CUP
T: 15.09.2017
Pán prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy prítomným v pripravenej prezentácii priblížil
proces kreovania, fungovanie a organizačné zabezpečenie realizácie projektu FunGlass, Centra pre
funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá.
Úloha KR 5/06/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo úlohu predložiť Návrh Organizačného poriadku Centra pre funkčné
a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass).
Z: prorektor pre vedu, výskum a medzinár. vzťahy
T: 18.09.2017
Členovia Kolégia rektora schválili predložený Plán zahraničných pracovných ciest pre nadchádzajúce
obdobie v predloženej podobe.

V Trenčíne, dňa 06. 09. 2017
Zapísala :

Ing. Petra Liptáková
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Overili :

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
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Ing. Jaroslav Jambor, PhD.
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