
SPRÁVA O ČINNOSTI  

AKADEMICKÉHO SENÁTU  

VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU V TRENČÍNE 

 ZA OBDOBIE 2010 – 2012 

 

Akademický senát vo funkčnom období zamestnaneckej časti od 23. mája 2010 do 

22. mája 2012 prijímal uznesenia a pracoval v zmysle zákona o vysokých školách a 

štatútu Vysokej školy manažmentu v Trenčíne. 

Na ustanovujúcom zasadnutí dňa 10. júna 2010 boli zvolení predseda, podpredseda 

a tajomník senátu. Následne senát diskutoval o rozpočte na obdobie 2010/2011, 

ktorý bol 5. júla 2010 schválený. Ďalším dôležitým bodom boli otázky študijných 

programov a zvyšovania ich kvality. 

V akademickom roku 2010/2011 senát podporil myšlienku študentského parlamentu 

uskutočniť prezentáciu najlepších študentských prác (Best Student Paper). V rámci 

tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo prvý krát 19. apríla 2011 a ďalší ročník 12. 

apríla 2012, bolo prezentovaných desať najlepších študentských prác z rôznych 

študijných programov VŠM – od Intensive English Program až po magisterský 

program. Podujatie sa stretlo s kladným ohlasom u študentov i učiteľov. 

Na nasledujúcich zasadnutiach senát odsúhlasil pravidlá doktorandského štúdia 

(odbor znalostný manažment), návrh členov disciplinárnej komisie na obdobie 2011 

až 2013, schválil návrhy výročných správ VŠM, diskutoval so zástupcami 

študentského parlamentu o problémoch študentov, o ich možnosti zúčastniť sa na 

zasadnutiach komisie pre akademickú etiku, o voliteľných predmetoch a možnostiach 

štúdia v zahraničí.  Akademický senát VŠM navrhol v júni 2011 Správnej rade VŠM 

ako kandidáta na funkciu rektora vo funkčnom období 2011-2015 prof. Med. Univ. 

Dr. Branislava Lichardusa,  DrSc.,  Dr.h.c. V roku 2011 boli uskutočnené tiež voľby 

do študentskej časti senátu, ktorej funkčné obdobie je jeden rok a tiež bol schválený 

rozpočet VŠM na obdobie 2011/2012.    

V rámci svojich zasadnutí senát diskutoval i o ďalších témach. Zápisnice zo 

zasadnutí boli vyhotovované a obsahujú základné myšlienky diskusií. Každý člen 

akademickej obce má možnosť oboznámiť sa so zápisnicami z rokovaní 

akademického senátu prostredníctvom ktoréhokoľvek člena senátu. 

 

Táto správa bola odsúhlasená senátom dňa 21.5.2012. 


