Správa o činnosti
akademického senátu
Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
za obdobie 2012 – 2014

Akademický senát vo funkčnom období zamestnaneckej časti od 23. mája 2012 do 22. mája
2014 prijímal uznesenia a pracoval v zmysle zákona o vysokých školách a štatútu Vysokej
školy manažmentu v Trenčíne.
Senát sa stretol na predbežnom zasadnutí 4. júna 2012 (pobočka Bratislava) a na riadnom
zasadnutí 18. septembra 2012 v Trenčíne zvolil predsedu, podpredsedov a tajomníka.
Členovia senátu za zamestnaneckú časť sú volení na dva roky, členovia senátu za
študentskú časť na jeden rok. Voľby členov senátu za študentskú časť boli uskutočnené
opätovne v máji 2013.
Na nasledujúcich zasadnutiach senát prerokoval okrem iného rozpočet VŠM, schválil návrhy
výročných správ VŠM za roky 2012 a 2013, diskutoval so zástupcami študentov
o problémoch študentov, o procesoch školy, o spätnej väzbe, ktorú študenti poskytujú
vyučujúcim a škole, o voliteľných predmetoch a možnostiach stáží pre študentov.
Vzhľadom na rozhodnutie pána rektora prof. Lichardusa ukončiť pôsobenie vo funkcii rektora
k 31. decembru 2013 Akademický senát VŠM navrhol 15. januára 2014 Správnej rade VŠM
poveriť prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD. funkciou rektora do vymenovania nového rektora.
V nadväznosti na to senát vyhlásil voľby rektora do ktorých akademická obec nominovala
troch kandidátov. Na základe tajnej voľby dňa 28. apríla 2014 senát navrhol Správnej rade
VŠM prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD. za kandidátku na rektora.
Na základe novelizácie štatútu VŠM zo dňa 15. januára 2014 bude nasledujúce funkčné
obdobie členov akademického senátu štvorročné.
Členovia senátu a podieľali okrem vyššie uvedeného i na iných aktivitách súvisiacich
s vysokou školou:
•

Členovia senátu za študentskú časť organizovali podujatie Kvapka krvi v Trenčíne
a v Bratislave. Okrem toho sa podieľali na podujatiach Deň Zeme a Mládež v akcii,
tiež pomáhali pri natáčaní videa Happy Trenčín.

•

Členovia senátu navrhli viaceré postupy na podporu recruitmentu a zúčastnili sa na
podporných aktivitách súvisiacich s náborom nových študentov – najmä prednášky
a besedy na stredných školách.

•

Veronika Mlynčárová a Peter Gábriška aktívne pracovali v Študentskej rade vysokých
škôl.

•

Senát prispel k organizácii prezentácie najlepších študentských prác (Best Student
Paper) v rokoch 2013 a 2014.

•

Viacerí členovia podávali návrhy v súvislosti s vynovením web stránky VŠM.

•

Michaela Vráblová vytvorila stránku na Facebook-u pre záujemcov a študentov IEP
programu. Jozef Patrnčiak založil časopis City Journal.

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 akademickým senátom dňa 22. mája 2014.
	
  

