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kkoonnaannééhhoo  1177..0099..22001122  nnaa  UUKK  

  
 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia o stave príprav projektu Vedecký park UK I. etapa  

3. Informácia o príprave dlhodobého zámeru rozvoja UK na nasledujúce 

obdobie  

4. Informácia o realizácii projektu interný projekt pre zabezpečenie kvality na 

UK  

5. Informácia k smernici o školnom a poplatkoch za štúdium pre akademický 

rok 2013/2014  

6. Udelenie rektorského voľna 02.11.2012  

7. Informácia o pôsobení UK v rámci združenia UNICA  

8. Informácia o výmenných pobytoch  

9. Požiadavky súvisiace so zabezpečením účasti pri udeľovaní čestného titulu 

Dr.h.c.  

10. Informácia o postavení UK v rámci zahraničných vzťahov  

11. Otázky súvisiace s verejným obstarávaním pre IKT  

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

Ad 2) 

Uznesenie č. 01/03/2012 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o stave prípravy 1. etapy projektu 

Vedeckého parku UK. 

 

Ad 3) 

Uznesenie č. 02/03/2012 
Dekani dodajú dlhodobé zámery za svoje fakulty do 15.10.2012. 

 

Ad 4) 

Uznesenie č. 03/03/2012 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o projekte Systém zabezpečenia 

kvality na UK. 

 

Ad 5) 

Uznesenie č. 04/03/2012 
Dekani zašlú do 15.10.2012 návrhy na poplatky za štúdium za svoje fakulty a tiež 

návrhy k odpusteniu alebo zníženiu školného. 

Dekani fakúlt zabezpečia zverejnenie požiadaviek pre uchádzačov na nasledovný 

akademický rok  na web stránkach fakúlt do 20.09.2012. 

 



Ad 9) 

Uznesenie č. 05/03/2012 
Dekani fakúlt berú na vedomie informáciu o povinnosti zabezpečiť účasť na 

odovzdávaní čestného doktorátu. 

 

Ad 11) 

Uznesenie č. 06/03/2012 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o verejnom obstarávaní IKT.  

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

                rektor UK 

 

 

Zapísala: Mgr. Magalová Daniela 
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