Z á p i s č. 2
zo zasadnutia pedagogickej komisie FBP
konaného dňa 13.12.2019
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: prof. Ing. A. Kolesárová, PhD., RNDr. D. Bajčan, PhD.,
doc. Ing. J. Lidiková, PhD., Ing. T. Slanina, PhD., Ing. S. Baldovská
Program :
1.
2.
3.
4.

Kontrola uznesení.
Informácie k návrhu akreditačných štandardov.
Informácie z Pedagogickej komisie SPU.
Rôzne.

Ad 1) Otvorenie zasadnutia pedagogickej komisie FBP
p. prodekanka doc. Ing. Alica Bobková, PhD., v úvode zasadnutia PK FBP privítala prítomných
členov PK FBP SPU v Nitre, skontrolovala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia PK FBP, ktoré
boli splnené a viedla zasadnutie.
Ad 2) Informácie od p. prodekanky prof. RNDr. A. Vollmannovej, PdD.,
 o schválení novej akreditačnej agentúry – september 2019,
 o stretnutí Vedenia FBP s garantmi jednotlivých študijných programov FBP k novej akreditácii
v rámci celej univerzity, za účelom prípravy nových študijných programov v rámci troch
študijných odborov (biológia, biotechnológie, potravinárstvo),
 o stanovení minimálnych štandardov, ktoré sú v súčasnosti v štádiu pripomienkovania,
Ad 3) p. prodekanka doc. Ing. Alica Bobková, PhD., ďalej informovala:
 o povinnosti študentov, ktorí pri zápise neobdržali index, dostaviť sa na skúšku s ISIC kartou
(študenti v dennej forme) a so študentskou kartou pri externých študentoch, aby skúšajú mohol
overiť identitu študenta na skúške,
 pripomenula členom pedagogickej komisie, aby informovali svojich kolegov o dôslednosti
evidovať skúšky a zápočty v knihe skúšok, ktorá môže byť vytlačená z UIS alebo v tlačenej
podobe, nakoľko v ak. roku 2019/2020 sa 1. ročníkom na I. a II. stupni nevydali indexy /výkaz
o štúdiu/,
 tiež pripomenula, že termíny skúšok musia byť vypísané v dostatočnom predstihu pred
ukončením aktuálneho semestra, a to rovnomerne počas celého skúšobného obdobia,
v rozsahu min. 1,5 násobku k počtu študentov daného predmetu,
 o prebiehajúcej spolupráci so SOŠ potravinárskou, Cabajská 6, Nitra, pričom Vedenie FBP
v spolupráci s jednotlivými katedrami zabezpečí od 11/2019 do 6/2020 pre 12 študentov SOU
v Nitre praktické cvičenia na jednotlivých katedrách FBP podľa rozpisu a možností katedry,
v počte 8 sústredení, a to v čase od 9,00 do 11 hod.
 pripomenula taktiež úlohu upraviť formálne nastavenie formulára téz k záverečnej práci,
obsahovú a formálnu stránku posudkov školiteľa a oponenta, informovala o potrebe
optimalizovať hodnotenie študentov na štátnych záverečných skúškach a upraviť tiež možnosti
verifikácie erráta v záverečných prácach,
Uznesenie č. 1-12/2019 - termín do 31.12.2019





o prebiehajúcom posudzovaní návrhov tém ZP a povinnosti vypísať návrhy min 3+3 tém ZP
na jedného učiteľa pre študentov 2 ročníka na 1. stupni štúdia a študentov 1. ročníka na
2. stupni štúdia, ktoré boli zaslané garantom ŠP na posúdenie a následne vedúcim katedry na
odsúhlasenie – úloha sa priebežne plní
p. prodekanka v súvislosti s blížiacou sa akreditáciou informovala členov pedagogickej
komisie o povinnosti garantov jednotlivých študijných programov pripraviť podklady, návrhy
a pripomienky k tvorbe nových študijných programov v rámci nových ŠO
o kontrole plnenia edičného plánu za rok 2019



z poverenia p. rektorky o nevyhnutnosti zabezpečiť prípravu študijnej literatúry v rámci
výučby predmetov, kde táto už dlhšiu dobu absentuje,
Uznesenie č. 2-12/2019 - termín: marec 2020


o príprave podujatia Deň vysokoškoláka na fakultách SPU v maturitnom týždni pre študentov
3. ročníkov vybraných stredných škôl,



o inzerovaní informácií pre uchádzačov o štúdium v denníku SME a MY, kde bude zverejnená
upútavka na Dni otvorených dverí na fakultách,



o zriadení Poradenského centra (3 zamestnanci) pre študentov so špecifickými potrebami, ale
aj s nadviazaním osobného kontaktu s týmito študentmi, ktorí sa doteraz stretávali iba
s fakultnými koordinátormi ako informovala Mgr. Rybanská na pedagogickej komisii SPU,



o bezodkladnom písomnom oznamovaní skončenia pracovného pomeru garantov
a spolugarantov študijných programov na adresu margita.granatova@uniag.sk z dôvodu
evidencie garatovania ŠP v Registri zamestnancov, do ktorého sa zmeny posielajú
v štvrťročných intervaloch.



o zrealizovaní a vyhodnotení dotazníka, ktorý pripravil p. prorektor prof. Ing. M. Šimko,
PhD., pre všetkých študentov 2. ročníka na II. stupni štúdia na SPU
Uznesenie č. 3-12/2019 - termín do 31.12.2019
Ad 4) V rámci zasadnutia PK FBP boli prerokované a vyhodnotené:
 hospitácie v rámci ZS ak. roka 2019/2020,
 navrhnutý kandidát na pozíciu ročníkového učiteľa pre všetkých študentov 1. ročníka na FBP
Ing. Tomáš Slanina, PhD., túto nomináciu prijal,
Uznesenie č. 4 – 12/2019
 p. prodekanka v súvislosti s novou akreditáciou požiadala členov pedagogickej komisie
pripraviť návrhy na spôsob výučby pre externých študentov
termín: do najbližšieho zasadnutia PK FBP

Zapísala: Ing. B. Zelenáková

v.r.
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

