
Harmonogram zasadnutí Vedenia PF UPJŠ  

na obdobie január – jún 2016. 
 

 

 

Január 
  

20.01.2016  
1. Harmonogramu zasadnutí vedenia PF UPJŠ na obdobie 01-07/2016 

(predkladá dekan) 

2. Príprava stretnutia s „jubilantmi“  

(predkladá vedúca sekretariátu) 

3. Príprava  slávnostného stretnutia AO 

(predkladá vedúca sekretariátu) 

4. Príprava Dňa otvorených dverí na PF UPJŠ a Alumni Space 

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy) 

5. Harmonogram Start-up space 

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy) 

6. Informácia o stave riešenia projektu UVP Technicom 

(predkladá dekan fakulty) 

7. Vznik Centra CV a PP na úrovni UPJŠ 

(predkladá dekan fakulty) 

8. Plán zapojenia PF UPJŠ do nových výziev v rámci ŠF EÚ 

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

 

27.01.2016   
1. Príprava hodnotenia úrovne pedagogickej činnosti 

(predkladá  prodekan pre vzdelávanie) 

2. Príprava zasadnutia VR PF UPJŠ  

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

3. WWW stránky fakulty, osobné WWW stránky fakulty a ďalšie propagačné 

aktivity 

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy)  

4. Správa o doktorandskom štúdiu  

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

5. Harmonogram školení administratívnych a prevádzkových pracovníkov fakulty 

(predkladá tajomníčka fakulty)  

6. Východiská pre tvorbu rozpočtu fakulty na rok 2016  

(predkladá prodekan pre rozvoj  a tajomníčka fakulty) 

7. Harmonogram „Prírodovedeckých čajovní“  

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

 

 

 

Február      
03.02.2016    

1. Zhodnotenie procesu Verejného obstarávania a skúsenosti 

(predkladá tajomníčka fakulty) 

2. Zhodnotenie pripravenosti fakulty na začiatok LS 2015/2016 



(predkladá prodekan pre vzdelávanie a  tajomníčka fakulty – za účasti  vedúcej 

prevádzkového oddelenia) 

3. Stav zmlúv o prenájme priestorov na PF UPJŠ  

(predkladá tajomníčka fakulty)  

4. Stav propagácie možností štúdia na PF UPJŠ v zahraničí 

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy) 

5. Plán financovania projektov zo 7.RP a H2020 

(predkladá dekan a tajomníčka ) 

6. Príprava „Pedagogickej konferencie PF UPJŠ“ resp. „Pedagogických seminárov“ 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

7. Analýza záujmu stredoškolákov o štúdium na PF (prihlášky/nastúpení za ostatných 

5 rokov podľa odborov a škôl) 

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy) 

 

10.02.2016  
1. Príprava výročnej správy o stave fakulty za r. 2015 

(predkladá dekan) 

2. Výročné ceny dekana za rok 2015 

(predkladajú prodekani) 

3. Zhodnotenie fungovania servisných činností zabezpečovaných CAI 

a Prevádzkovým oddelením Dekanátu PF UPJŠ   

(predkladá tajomníčka fakulty za účasti vedúceho CAI a vedúcej Prevádzkového 

oddelenia Dekanátu PF UPJŠ) 

4. Plán investičných akcií PF UPJŠ vo väzbe na plánované aktivity R UPJŠ 

(predkladá tajomníčka fakulty za účasti vedúcej Prevádzkového oddelenia 

Dekanátu PF UPJŠ) 

5. Smernica pre realizáciu a financovanie co-tutelle  

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

6. Návrh smernice o emeritných profesoroch  

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

 

17.02.2016     
1. Inovácia kritérií pre obsadzovanie miest vedeckých pracovníkov   

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

2. Štatút partnerskej školy 

(predkladá dekan a prodekan pre vonkajšie vzťahy) 

 

24.02.2016      
1. Výročná správa o stave fakulty za r. 2015 

(predkladá dekan) 

2. Stav prípravy „cestovnej mapy infraštruktúry“ PF UPJŠ  

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

3. Predbežná informácia o výsledkoch hospodárenia PF UPJŠ v roku 2015 

(predkladá tajomníčka fakulty) 

4. Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za r. 2015 

(predkladá tajomníčka fakulty) 

5. Príprava Zhromaždenia AO PF UPJŠ 

(predkladá vedúca sekretariátu) 

6. Analýza spolupráce so Študentskou radou PF UPJŠ a ŠK AS PF UPJŠ, príprava 

Prírodovedeckých dní 2016 



(predkladá vedúca sekretariátu – za účasti zástupcov ŠR PF UPJŠ a ŠK AS 

UPJŠ) 

 

Zasadnutie Kolégia dekana sa uskutoční v prvom týždni februára. 

 

Marec        

 
02.03.2016 

1. Vyhlásenie ŠVK 2016  

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

2. Vyhodnotenie edičnej činnosti za rok 2015  

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

3. Návrh rozpočtu na rok 2016  

(predkladá dekan a tajomníčka fakulty) 

4. Príprava zasadnutia „Klubu riaditeľov SŠ“  

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy)  

 

09.03.2016  
1. Príprava podkladov za PF pre Správu o vedecko-výskumnej činnosti UPJŠ 

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

2. Koncepcia evidencie a zdieľania vedecko-výskumnej infraštruktúry na PF UPJŠ 

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

3. Vyhodnotenie opatrení v rámci systému na podporu vonkajších vzťahov 

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy) 

 

16.03.2016 

1. Analýza ekonomickej situácie fakulty  

(predkladá tajomníčka fakulty) 

2. Vyhodnotenie výberových konaní na študentské mobility Erasmus+ (ak. rok 

2016/17) 

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy) 

 

23.03.2016 
1. Študijné programy pre rok 2016/17 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

2. Harmonogram ak. r. 2016/2017  

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

3. Rozširujúce a doplňujúce štúdium - aktuálny stav a perspektívy 

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy) 

 

30.03.2016 
1. Schválenie projektov VVGS na roky 2016-2017  

2. (predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj)Návrh na vypísanie post-doc 

pozícií 

(predkladá dekan a prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

 

Zasadnutie Kolégia dekana sa uskutoční v druhom týždni marca. 

 

 



Apríl       
 

06.04.2016 
1. Príprava zasadnutia VR PF UPJŠ 

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

2. Transfer výsledkov vedy a výskumu do praxe 

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

 

13.04.2016 
1. Doktorandské štúdium – prijímacie konanie  

(predkladá prodekan pre vzdelávanie)  

 
20.04.2016 

1. Situačná správa o stave projektu AiS2 

(predkladá ekonomický manažér projektu - za účasti zástupcov CAI) 

2. Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015  

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

 

27.04.2016    

1. Príprava ŠZS magisterského štúdia 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

2. Prijímacie konanie pre ak. r. 2016/2017  

(predkladá prodekan pre vzdelávanie – za účasti vedúcej ŠO) 

 
Zasadnutie Kolégia dekana sa uskutoční v treťom týždni apríla. 

 

Máj         
 

04.05.2016 
1. Vyhodnotenie ŠVK a PD.   

(predkladá prodekan pre vzdelávanie a vedúca sekretariátu) 

 

11.05.2016   
1. Príprava ŠZS bakalárskeho štúdia 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

2. Schválenie návrhov na ocenenia študentov 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

 

18.05.2016 

1. Schválenie Pravidiel pre PK pre ak. r. 2016/2017 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie – za účasti vedúcej ŠO) 

2. Správa o zahraničných vzťahoch za rok 2015 

(predkladá prodekan pre vonkajšie vzťahy) 

 
25.05.2016   

1. Aktuálny stav edičnej činnosti na PF UPJŠ  

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

2. Situačná správa o zapojení PF UPJŠ do projektov ŠF EÚ 

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 



 
Zasadnutie Kolégia dekana sa uskutoční v treťom týždni mája. 

 

Jún 

 
01.06.2016 

1. Príprava slávnostnej promócie absolventov 2. stupňa  

(predkladá prodekan pre vzdelávanie a vedúca sekretariátu) 

2. Schválenie pravidiel prijímacieho konania na bakalársky a magisterský stupeň na 

ak. rok 2015/2016 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie - za účasti vedúcej ŠO) 

3. Príprava zasadnutia VR PF UPJŠ 

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj) 

 

08.06.2016 
1. Plán opráv výučbových priestorov a úlohy počas letných prázdnin 

(predkladá tajomník fakulty - za účasti vedúcej prevádzkového oddelenia) 

2. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja PF UPJŠ na obdobie 2016-2023 

(predkladá dekan) 

3. Analýza ekonomickej situácie fakulty 

(predkladá tajomníčka fakulty) 

 

15.06.2016 

1. Vyhodnotenie prijímacieho konania na bakalársky stupeň 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

2. Harmonogram zasadnutí vedenia fakulty na obdobie 08–12/2016  

(predkladá dekan fakulty) 

3. Príprava prijímacieho konania na doktorandský stupeň 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

 

22.06.2016 
1. Rozpis služieb počas hlavných prázdnin 

(predkladá dekan fakulty) 

 
29.06.2016 

1. Situačná správa o stave riešenia projektov UVP Technicom, UVP Medipark 

a VVC Promatech 

(predkladá prodekan pre vedu, výskum a rozvoj za účasti vedúcej OVVR) 

 

Júl 

 
06.07.2016 

1. Vyhodnotenie prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia 

(predkladá prodekan pre vzdelávanie) 

 

13.07.2016 
1. Operatívne opatrenia pre zabezpečenie chodu fakultu počas letných prázdnin 

(predkladá tajomníčka fakulty) 

 



Zasadnutie Kolégia dekana sa uskutoční v treťom týždni júna. 

 

Harmonogram zasadnutí je predbežný. Priebežne bude aktualizovaný podľa aktuálnych 

potrieb a návrhov členov  vedenia a  predsedu AS PF UPJŠ .                                                                              
 

 

 

  doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

                                                                                                       dekan 

 


