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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 04. apríla 2016

Prítomní:

Kmeť, Weiss, Lumnitzer, Modrák, Olčák, Behún, Pandula, Zibrinyi, Harčár

Neprítomní O/N:

Čižmár, Zajac, Ečegi/ 0

ÚLOHY
Úloha Apr.1/2016
Pripraviť 3 slajdy za svoju oblasť pre účely prezentácie na tému: „Vedecký, technologický
a vzdelávací potenciál TUKE, ako akcelerátora vedomostnej spoločnosti.“
Z: prorektori
T: 20.04.2016
Úloha Apr.2/2016
Na zasadnutí vzdelávacej komisie prehodnotiť aktuálny študijný poriadok TUKE.
Z: prof. Lumnitzer
T: najbližšie zasadnutie vzdelávacej komisie

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 stretnutí v rámci slovensko-nemeckej komory,
 záveroch 75. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo na TUKE,
 pozvaní na valné zhromaždenie ZAP dňa 20.04.2016,
 účasti na 60. výročí Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach,
 vystúpení UPJŠ z projektu Univerzita tretieho veku z dôvodu rozšírenia vlastnej ponuky,
 stretnutí s rektorkou ŽU ohľadom súdneho inžinierstva a zmenách v organizačnej štruktúre.
prof. Lumnitzer informoval o:
 potrebe prehodnotenia študijného poriadku TUKE,
 ohľadom poplatkov za štúdium v cudzom jazyku,
 potrebe navýšenia jedného lektorského miesta anglického jazyka pre potreby výučby na LF,
 sumári platieb študentov z Líbye na jednotlivých fakultách,
 propagácii TUKE na veľtrhu v Charkove,
 spracovaní motivačných štipendií za zimný semester,
 organizácii akcie TUKE Quiz v priestoroch obchodného centra Merkúr,
 ponuke propagácie TUKE v Číne,
 aktuálnom stave prihlášok na TUKE,
 postúpení projektu v Podunajskej iniciatíve do ďalšieho kola,
 ponuke Národného kariérneho centra na spoluprácu,
 návšteve medzinárodného akreditačného tímu na SjF.

prof. Modrák informoval o:
 príprave Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2015,
 postupe projektu EDULAB v Danube region,
 aktuálnych výsledkoch niektorých rankingových agentúr.
prof. Weiss informoval o:
 záverečnom hodnotení vedy a výskumu na TUKE za rok 2015,
 programe Vedeckej rady TUKE,
 konferencii Open access v Horizon 2020.
doc. Olčák informoval o:
 termíne a programe najbližšieho zasadnutia AS TUKE dňa 16.05.2016.
Ing. Behún informoval o:
 príprave zámeny pozemkov s mestom Košice,
 verejnom obstarávaní na advokátske služby v procese pozemkov na Popradskej ulici,
 úspešnej organizácii zasadnutia SRK na pôde TUKE,
 záveroch zasadnutia Klubu kvestorov.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE
zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.

