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ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO
SENÁTU KATOLÍCKEJ UNIVERZITY

Akademický  senát  Katolíckej  univerzity  v
Ružomberku v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.
131/2002  Z.  z.  o  vysokých  školách  a  o  zmene
a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len
„zákona“)  schválil  Rokovací  poriadok
akademického senátu Katolíckej univerzity.

1. Obsah
1. Obsah
2. Úvodné ustanovenia
3. Záverečné ustanovenia

2. Úvodné ustanovenia
2.1.  Podrobnosti  o spôsobe  rokovania

Akademického  senátu  Katolíckej  univerzity
upravuje  tento  rokovací  poriadok  Akademického
senátu Katolíckej univerzity.

2.2.  O termíne  zasadnutia  akademického
senátu  univerzity  predseda  senátu  písomne
informuje veľkého kancelára aspoň tri pracovné dni
pred  zasadnutím.  Zápisnicu  odošle  predseda
akademického  senátu  univerzity  veľkému
kancelárovi do štrnástich dní po zasadnutí.

2.3.  Akademický  senát  univerzity  pracuje
formou zasadnutí. Zasadnutia akademického senátu
sú verejné.

2.4.  Zasadnutia  akademického  senátu  sa
konajú najmenej dvakrát za akademický rok.

2.5.  Prácu  akademického  senátu  univerzity
riadi predseda alebo jeden z podpredsedov senátu.

2.6.  Na  zasadnutie  akademického  senátu
univerzity  sú  prizvaní  akademickí  funkcionári
univerzity a veľký kancelár.

2.7.  Zasadnutie  senátu  zvoláva  predseda
akademického  senátu  univerzity;  ak  zasadnutie
senátu  nemôže  zvolať  predseda,  zvoláva  ho
podpredseda.  Predseda  akademického  senátu  je
povinný  najneskôr  do  štrnástich  dní  zvolať
zasadnutie  akademického  senátu  univerzity  na
žiadosť rektora, na návrh aspoň jednej tretiny jeho
členov,  na návrh akademického senátu fakulty,  na
návrh  nadpolovičnej  väčšiny  členov  študentskej
časti akademického senátu univerzity.

  V Ružomberku dňa 18. 12. 2002

prof. RNDr. Jozef  Ď U R Č E K, CSc.
    rektor KU

2.8. S programom a podkladmi na rokovanie
akademického  senátu  univerzity  musia  byť  jeho
členovia  oboznámení  najmenej  sedem  dní  pred
dňom  zasadnutia  akademického  senátu;
v mimoriadnych prípadoch predseda akademického
senátu  univerzity  môže  rozhodnúť  o skrátení
uvedenej lehoty.

2.9.  Akademický  senát  je  schopný  sa
uznášať,  ak  je  na  jeho  zasadnutí  prítomná
nadpolovičná väčšina  všetkých  členov  senátu.  Na
platné uznesenie akademického senátu je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak
týmto štatútom nie je stanovené inak. V prípadoch
uvedených v § 9 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých
školách  je  na  platné  uznesenie  senátu  potrebný
súhlas  dvojtretinovej väčšiny  všetkých  členov
senátu.  Akademický  senát  KU  v otázkach
uvedených v § 9 ods.  1 písm. c) až e), h), p),  q)
zákona  o vysokých  školách  rozhoduje  tajným
hlasovaním, v ostatných otázkach uvedených v § 1
zákona  o vysokých  školách  rozhoduje  tajným
hlasovaním,  ak  o tajnom  hlasovaní  v danej  veci
rozhodne.

2.10.  Člen  akademického  senátu  má
povinnosť zúčastňovať sa  na  práci  akademického
senátu  univerzity  a na  práci  jeho  komisií.  Ak  sa
nemôže  zúčastniť  na  zasadnutí  akademického
senátu  alebo  komisie,  ktorej  je  členom,  alebo
zasadnutie  predčasne  opustí,  je  povinný  vopred,
najneskôr  však  do  troch  dní  po  zasadnutí  sa
písomne  alebo  ústne  ospravedlniť  predsedovi
akademického senátu univerzity.  V prípade dvoch
neospravedlnených  absencií  sa  jeho  členstvo
v akademickom  senáte  pozastavuje.  Predseda
akademického  senátu  o tejto  skutočnosti
upovedomí  akademický  senát  a požiada  potvrdiť
jeho mandát alebo povolať náhradníka.

3. Záverečné ustanovenia
3.1.  Tento  rokovací  poriadok  AS  KU  je

súčasťou vnútornej legislatívy KU.
3.2.  Rokovací  poriadok AS KU chváli  AS

KU dňa 18. 12. 2002.

     prof. PhDr. Mária  N O V O T N Á, DrSc.
   predseda AS KU


