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Cena dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
1. Cena dekana FF KU za príslušný rok (ďalej iba Cena dekana) sa spravidla každoročne
udeľuje zamestnancom a študentom FF KU za ich tvorivú činnosť a reprezentáciu fakulty
v príslušnom roku. Cena dekana FF KU sa tiež udeľuje aj dobrodincom fakulty z externého
prostredia, ktorí materiálne alebo ináč podporujú činnosť fakulty a šíria jej dobré meno.
2. Cena dekana sa verejne udeľuje vždy v nasledujúcom roku, a to na zasadnutí Vedeckej
rady FF KU, na zasadnutí Kolégia dekana FF KU alebo pri inej vhodnej príležitosti.
3. Cenu udeľuje dekan na základe návrhu komisie Ceny dekana FF KU, ktorá sa skladá
z prodekanov FF KU, predsedu AS FF KU, dvoch zástupcov študentov, určených
študentskou časťou AS FF KU, a dvoch vedúcich katedier na FF KU, vylosovaných spomedzi
všetkých vedúcich katedier na FF KU. Prácu komisie usmerňuje jeden z prodekanov FF KU.
4. Cena dekana sa spravidla udeľuje v kategóriách:
a) pedagogická činnosť,
b) publikačná a vedeckovýskumná činnosť,
c) prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou,
d) mimoriadne kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti,
e) podpora fakulty z externého prostredia.
5. Cena dekana pre študentov sa spravidla udeľuje za reprezentáciu fakulty, tvorivú činnosť,
publikačnú alebo výskumnú aktivitu.
6. Komisia vyberá z návrhov, ktoré môže podať každý zamestnanec a študent FF KU. Návrh
obsahuje meno a priezvisko zamestnanca alebo študenta, kategóriu a zdôvodnenie návrhu
v rozsahu maximálne 200 slov. Presný spôsob a termín podávania návrhov je zverejnený tak,
aby bol prístupný každému zamestnancovi a študentovi (napr. email všetkým
zamestnancom a študentom a informácia na webstránke fakulty). Uzávierka návrhov na
cenu za príslušný kalendárny rok je spravidla do konca marca nasledujúceho roka.
7. Udelenie ceny môže byť spojené s finančnou odmenou.

Prerokované vo vedení fakulty 12. februára 2018 a v kolégiu dekana 14. februára 2018.
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