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Fakulta aplikovaných jazykov 
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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Akademického senátu FAJ č. 8/2015 zo dňa 16. 6. 2015  

 

Program:  

1. Organizačná zmena v štruktúre FAJ EU v Bratislave   

2. Návrh na schválenie opravného termínu magisterských a bakalárskych štátnic na FAJ 

EU v termíne od 24. do   31. augusta 2015. 

3. Schválenie Harmonogramu na akad. rok 2015/2016 na FAJ EU.  

4. Rôzne  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie AS FAJ otvoril predseda AS FAJ Ľudovít Barac, privítal prítomných  členov AS, 

prodekanku Evu Stradiotovú, štatutárnu zástupkyňu dekana, a predstavil nového člena za 

študentskú časť senátu.  

Je ním študent I. roč. Leo Gužiňák v štud. programe Cudzie jazyky a interkultúrna 

komunikácia,  kombinácia angl. a nem. jazyk, ktorý je zároveň predsedom Študentského 

parlamentu FAJ a členom celouniverzitného senátu za FAJ.  

Za overovateľov zápisnice navrhol Lea Gužiňáka a Evu Janíčkovú.                                                                                               

Návrh bol jednomyseľne schválený.  

1. Organizačná zmena v štruktúre FAJ EU v Bratislave – správu predkladá dekan FAJ, 
predniesla Eva Stradiotová, prodekanka pre vzdelávanie: Zmena sa dotýka Katedry 

románskych a slovanských jazykov, ktorá má dve oddelenia: Oddelenie románskych jazykov 

(17 členov) a Oddelenie slovanských jazykov (stav 5 členov). Oddelenie slovanských jazykov 

bude mať len 4 členov od júla 2015 a tým zaniká oprávnenie katedry členiť sa na oddelenia 

dňom 1.7.2015.   

 

Uznesenie č. 1.:   AS FAJ  berie na vedomie Organizačnú zmenu v štruktúre FAJ EU.   

 

2. Návrh na schválenie opravného termínu magisterských a bakalárskych štátnic na 

FAJ – predkladá dekan FAJ, predniesla Eva Stradiotová, prodekanka pre vzdelávanie. Ak 

študent z nejakého dôvodu nepríde na štátnice, dostane opravný termín. V tomto akad. roku 

navrhujeme 31.8.2015. 

Návrh bol jednomyseľne schválený.  

Uznesenie č. 2: AS FAJ schvaľuje opravný termín magisterských a bakalárskych štátnic 

na FAJ na 31.8.2015.    

3. Schválenie Harmonogramu na akad. rok 2015/2016 na FAJ EU– predkladá dekan FAJ, 

predniesla Eva Stradiotová, prodekanka pre vzdelávanie.  – všetci členovia AS dostali kópie 

Harmonogramu.  



Návrh bol jednomyseľne schválený.  

Uznesenie č. 3.: AS FAJ schvaľuje Harmonogramu na akad. rok 2015/2016 na FAJ EU. 

 

4. Rôzne 

Predseda AS FAJ Ľudovít Barac oznámil prítomným, že:  

- máme schválený a platný nový Štatút FAJ. Bude uložený v kancelárii predsedu AS 

FAJ. 

- sa stretneme ešte na jednom zasadnutí. Dekan FAJ predloží Schválenie rozpočtu na 

akad. rok 2015/2016.  

Milena Helmová predniesla požiadavku, aby mal každý člen AS FAJ jeden exemplár.  

Na záver  predseda AS FAJ poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

V Bratislave 17.6. 2015              Zapísala: Jana Pospíšilová 

 

Overili:  Eva Janíčková  

    Leo Gužiňák 

 

Ľudovít Barac, predseda AS FAJ  

 

  

 

 

 


