Správa o činnosti
Akademického senátu Fakulty BERG
za obdobie december 2015 – november 2016
Akademický senát Fakulty BERG sa v hodnotenom období zišiel na 5 zasadnutiach, jedenkrát
hlasoval per rolam, spolu prijal 29 uznesení.
AS FBERG na prvom zasadnutí prejednával organizačné záležitosti ohľadne postupu
podávania a evidencie písomností adresovaných AS FBERG, resp. jeho predsedovi, okrem
štandardných bodov zasadnutia boli predstavené členom AS FBERG projektové zámery FBERG.
Na druhom zasadnutí boli navrhnuté viaceré uznesenia, diskutovalo sa okrem
organizačných záležitostí vyplývajúcich aj z predošlého zasadnutia aj o potrebe vyhotovovania
zvukového záznamu z každého zasadnutia AS FBERG a o bodovom hodnotení zamestnancov
FBERG. AS FBERG schválil „Výročnú správu o činnosti a hospodárení FBERG za rok 2015“ a
zmeny v dokumente „Zásady volieb do AS FBERG TUKE“.
Dňa 6. apríla 2016 sa konalo zasadnutie AO FBERG, na ktorom bola akademická obec
FBERG oboznámená s výročnou správou o činnosti a hospodárení fakulty BERG za rok 2015,
s plánovanými exkurziami pre študentov ako aj s plánmi fakulty na najbližšie obdobie.
Na májovom zasadnutí bolo prijaté uznesenie o maximálnej dĺžke poverenia výkonom
funkcie prodekana a AS FBERG schválil Ing. Samera Khouriho, PhD. do funkcie prodekana pre
rozvoj, propagáciu, koordináciu projektov a informatizáciu.
Dňa 20. júna 2016 sa AS FBERG stretol vo vynovenom zložení, nakoľko doc. Mgr. Julián
Kondela, PhD. sa stal v zmysle § 8, odst. (2) a (3) Zásad volieb do AS FBERG TUKE členom AS
FBERG náhradou za Ing. Silviu Lukačínovú, PhD. AS FBERG schválil 2. kolo prijímacieho
konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na FBERG a návrh rozpočtu FBERG na rok 2016. Na zasadnutí
odznel aj návrh schvaľovať Výročnú správu o činnosti a hospodárení FBERG až po výročnej správe
TUKE, čím sa zjednoduší príprava podkladov. Tento návrh odobrili všetci členovia AS FBERG.
AS FBERG korešpondenčne schválil uznesenia č. 26/2016 a 27/2016, o čom bol
vyhotovený záznam v rámci zápisnice zo zasadnutia AS FBERG v októbri 2016.

Košice, december 2016
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
predseda AS FBERG

