Zápisnica
z rokovania Akademického senátu Fakulty BERG
dňa 1. februára 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
(Príloha č. 1)

Overovatelia: doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Ing. Barbora Benčőová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schvaľovanie overovateľov záznamu
3. Aktualizácia programu zasadnutia a jeho schválenie
4. Kontrola plnenia uznesení, záverov a rozhodnutí z predchádzajúceho zasadnutia
5. Interpelácie
6. Informácie z Rady vysokých škôl
7. Schvaľovanie plánu riadnych zasadnutí AS Fakulty BERG na rok 2016
8. Schvaľovanie členov komisie pre výberové konania
9. Schvaľovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov
uskutočňovaných Fakultou BERG TU v Košiciach v akademickom roku 2016/2017
10. Rôzne
Zasadnutie otvoril predseda AS FBERG privítaním členov senátu a prítomných hostí – prodekanov Fakulty
BERG doc. Ing. Kozákovej, PhD. a Ing. Khouriho, PhD.
Akademický senát schválil overovateľov záznamu doc. Ing. Tomáša Bakalára, PhD. a Ing. Barboru
Benčőovú pomerom hlasov 13-0-1.
Akademický senát schválil predložený návrh programu zasadnutia pomerom hlasov 14-0-0.
Diskusia k uzneseniu č. 39/2015 bola ukončená návrhom a schválením nasledovných uznesení:
Pomerom hlasov 14-0-0 bolo schválené:
Uznesenie č. 01/2016
AS FBERG konštatuje, že senátori Bc. Stašák, Ing. Benčoová a Ing. Bokša svoju písomnú žiadosť o
pozastavenie členstva v AS FBERG v zmysle §8, ods. 5 vnútorného predpisu „Zásady volieb do AS
FBERG TUKE“ podali osobne na sekretariáte dekana, teda nedoručili žiadosť doporučeným listom,
resp. nepodali žiadosť v podateľni TUKE.
Pomerom hlasov 13-0-1 bolo schválené:
Uznesenie č. 02/2016
Akademický senát Fakulty BERG poveruje predsedu AS FBERG aby zabezpečoval zaevidovanie
písomných žiadostí doručených AS FBERG do centralizovaného elektronického systému správy
registratúry (Modul Memphis Registratúra).

Pomerom hlasov 14-0-0 bolo schválené:
Uznesenie č. 03/2016
AS FBERG žiada predsedu AS FBERG, aby o každej doručenej písomnosti adresovanej AS FBERG
informoval senátorov na najbližšom zasadnutí AS FBERG.
Pomerom hlasov 14-0-0 bolo schválené:
Uznesenie č. 04/2016
AS FBERG konštatuje, že uznesenie č. 39/2015 je splnené.
V bode Interpelácie mal prof. Ing. Ján Terpák, CSc. dotaz na dekana FBERG ohľadom návrhu na
vymenovanie prodekana pre rozvoj, propagáciu, koordináciu projektov a informatizáciu. Predseda AS
FBERG potvrdil, že s touto otázkou osloví dekana FBERG.
V ďalšom sa prof. Ing. Ján Terpák, CSc. informoval o funkčnosti MAIS-u ohľadne generovania IL
v angličtine. K tomuto bodu odznela diskusia, v ktorej AS FBERG konštatoval nefunkčnosť MAIS-u v tejto
oblasti a predseda AS FBERG prisľúbil, že sa touto otázkou bude zaoberať na najbližšom vedení FBERG.
Prof. Ing. Ján Terpák, CSc sa taktiež informoval o možnosti vytvorenia informačného systému projektov
riešených na FBERG. V diskusii odzneli podnetné námety na vytvorenie takéhoto systému a Ing. Matej
Puzder informoval, že Projektové pracovisko FBERG už takýto systém pripravuje.
Predseda AS FBERG informoval prítomných o rokovaní regionálnej rady VŠ SR a o výsledkoch zasadnutia
Rady VŠSR dňa 1.12.2015.
Predseda AS FBERG predložil členom senátu plán riadnych zasadnutí AS FBERG na rok 2016.
Uznesenie č. 05/2016
Akademický senát FBERG schválil pomerom hlasov 14-0-0 predložený plán riadnych zasadnutí AS
Fakulty BERG na rok 2016. (Príloha č. 2)
Prodekanka doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. predložila na rokovanie Podmienky prijatia na inžinierske
štúdium na fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach v akademickom roku 2016/2017. (Príloha č. 3)
Uznesenie č. 06/2016
Akademický senát FBERG schválil pomerom hlasov 14-0-0 predložené Podmienky prijatia na
štúdium inžinierskych študijných programov uskutočňovaných Fakultou BERG TU v Košiciach
v akademickom roku 2016/2017 s pripomienkami.
Prodekan Ing. Samer Khouri, PhD. predložil návrh na schválenie doplňujúcich členov komisie pre výberové
konania. (Neverejná príloha č. 4)
Uznesenie č. 07/2016
Akademický senát FBERG schválil tajným hlasovaním doplňujúcich členov komisie pre výberové
konania.
V bode rôzne predseda AS FBERG informoval prítomných o pripravovaných projektoch na FBERG, do
ktorých je potrebné zapojiť prierezovo všetky pracoviská FBERG.

Overovatelia: doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Ing. Barbora Benčoová

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
predseda AS FBERG

Plán zasadnutí
Akademického senátu Fakulty BERG na rok 2016
Január - Február
 Schvaľovanie členov komisie pre výberové konanie
 Schvaľovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných
programov uskutočňovaných Fakultou BERG TU v Košiciach v akademickom roku
2016/17

Marec - Apríl
 Schvaľovanie VS o činnosti a hospodárení F BERG za rok 2015
 Schvaľovanie rozpočtu Fakulty BERG

Máj - Jún
 Schvaľovanie katalógu študijných programov
September - Október
 Schvaľovanie podmienok prijatia na štúdium v bakalárskych študijných programoch

November – December
 Správa o činnosti AS F BERG za obdobie 2015-2016

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
predseda AS FBERG

PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
NA FAKULTE BERG TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

V súlade s § 56, § 57 a § 58 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Poriadkom
prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach (príloha č.1 Štatútu Technickej
univerzity v Košiciach) sa prijímacie konanie na inžinierske štúdium na Fakulte BERG
Technickej univerzity v Košiciach v akademickom roku 2016/2017 bude riadiť podľa
nasledujúcich zásad:
Dĺžka štúdia: 2 roky v dennej forme
3 roky v externej forme
Spôsob výberu uchádzačov:
Výber uchádzačov na štúdium sa vykonáva na základe umiestnenia v kvalifikačnom rebríčku,
vytvorenom na základe bodového hodnotenia. Bodové hodnotenie bude na základe výsledkov
Štátnych skúšok.
Výber sa vykoná pre každý študijný program osobitne.
Bodové hodnotenie uchádzačov:
Priemer sa vypočíta z výsledkov Štátnych skúšok ukončeného bakalárskeho štúdia,
vynásobený 100 (napr. priemer 1,50 zodpovedá 150 bodom).
Kvalifikačný rebríček bude usporiadaný vzostupne – najlepší uchádzači budú s najmenším
počtom bodov.
Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:
Termín podania prihlášky: do 31. mája 2016
Termín ukončenia prijímacieho konania – rozhodnutie o prijatí: 21. jún 2016
Na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program.
Výsledky prijímacieho konania budú po uzavretí prijímacou komisiou Fakulty BERG
zverejnené do 3 dní na internetovej stránke fakulty.
Požadované podklady:
a) doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky osobne alebo poštou (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky) na študijné oddelenie (nevyžaduje sa odporúčanie lekára),

b) kópia vysvedčenia o Štátnej skúške a diplomu (absolventi bakalárskeho štúdia
FBERG nepotrebujú overenú kópiu),
c) doklad o úhrade manipulačného poplatku.
Poplatok za prijímacie konanie:
Papierová forma prihlášky: 25 €
Elektronická forma prihlášky: 20 €
Pri elektronickej forme prihlášky (e-prihláška) je potrebné takto vyplnený formulár vytlačiť
a doručiť na študijné oddelenie.
Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Variabilný symbol: 900
Konštantný symbol: 0308
Adresa: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 9, 040 00 Košice
V akademickom roku 2016/2017 plánujeme otvoriť 14 inžinierskych študijných programov
v dennej a externej forme.
Zoznam študijných programov v dennej a externej forme inžinierskeho štúdia pre akademický
rok 2016/2017
Por. č.

Názov študijného programu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dopravná logistika podniku
Geologické inžinierstvo
Geoturizmus
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Priemyselná logistika
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Technológie baníctva a tunelárstva
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Plánovaný počet
prijatých študentov

denní
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

externí
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie študijného programu v dennej forme je 20
študentov, v externej forme 12.

