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Podmienky zloženia a fungovania Študentského kolégia dekana  
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
1. Tieto podmienky upravujú zloženie a fungovanie Študentského kolégia dekana 
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej „študentské kolégium 
dekana“ alebo „kolégium“).  
 
2. Študentské kolégium dekana je dekanov poradný orgán zastupujúci študentov ako internú 
zainteresovanú stranu v komunikácii o otázkach súvisiacich so štúdiom, monitorovaním, 
hodnotením, úpravou a schvaľovaním študijných programov na FF KU. Kolégium 
napomáha efektívnej komunikácii medzi študentmi a dekanom fakulty, umožňuje získavať 
spätnú väzbu zo strany študentov, prispieva k upevňovaniu kultúry kvality a k realizácii 
procesov takým spôsobom, aby boli orientované na potreby študentov. 
 
3. Členmi kolégia je minimálne 11 zástupcov študentov FF KU. 
 
4. Členov kolégia vymenúva a odvoláva dekan, pričom pri výbere zástupcov študentov sa 
snaží rešpektovať nasledovné zásady: 
a) Členmi kolégia sú všetci členovia študentskej časti AS KU z FF KU a všetci členovia 
študentskej časti AS FF KU. 
b) V kolégiu je zastúpená každá katedra. Za zástupcu katedry sa pritom považuje študent 
študijného programu, ktorý zabezpečuje daná katedra (napr. študent učiteľského 
kombinačného študijného programu zastupuje dve katedry). 
c) Členmi kolégia sú minimálne 4 študenti bakalárskych, 3 študenti magisterských a 2 
študenti doktorandských študijných programov. 
d) Členom kolégia je minimálne 1 študent pochádzajúci zo zahraničia. 
e) Členom kolégia je minimálne 1 študent, ktorý študuje jednu z aprobácií na Pedagogickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
 
5. Pri výbere zástupcov študentov podľa 4. b) až e) dekan môže vychádzať z návrhov od 
vedúcich katedier. 
 
6. Samotný dekan nie je členom kolégia. Členstvo v kolégiu sa neviaže na funkčné obdobie 
dekana. Členstvo zástupcov študentov zaniká skončením ich štúdia. V prípade členov podľa 
4. a) členstvo zaniká zánikom ich členstva v akademickom senáte. Dekan má právo odvolať 
zástupcu študentov z kolégia najmä v prípade, ak sa opakovane a bez ospravedlnenia 
nezúčastňuje zasadnutí kolégia.    
 
7. Dekan má právo dopĺňať do kolégia zástupcov študentov, najmä z dôvodu napĺňania 
odsekov 3. a 4. 
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8. Zasadnutia kolégia sú verejné. Zvoláva a riadi ich dekan alebo ním poverená osoba. Dekan 
má právo prizvať na zasadnutia aj nečlenov. Zasadnutia sa uskutočňujú podľa potreby, 
minimálne dvakrát počas semestra. 
 
9. Spôsob priebehu, prípadného hlasovania, prijímania záverov a ďalších aspektov zasadnutí 
určuje dekan alebo ním poverený člen po diskusii s členmi kolégia. Hlasovacie právo majú 
len členovia kolégia. 
 
10. Zo zasadnutia kolégia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa členom doručí najneskôr do 14 
kalendárnych dní od skončenia zasadnutia. 
 
11. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 28. apríla 2021. 
 
 
 
 
 
 
V Ružomberku 28. apríla 2021    doc. Mgr. Marek Babic, PhD. 
        dekan FF KU v Ružomberku 
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