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HARMONOGRAM RIADNYCH ZASADNUTÍ  
Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  

na rok 2020 
 

 

18. februára 2020 
• Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od posledného 

zasadnutia AS PF KU; 

• Schválenie Výročnej správy o činnosti AS PF KU za rok 2019;  

• Schválenie Výročnej správy o činnosti PF KU za rok 2019; 

• Schválenie návrhu Štatútu PF KU; 

• Schválenie návrhu Študijného poriadku PF KU; 

• Aktualizácia podmienok prijímacieho programu pre študijné programy 3. stupňa (PhD.) 

realizované na PF KU v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021 

• Rôzne 

 

05. mája 2020 
• Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od posledného 

zasadnutia AS PF KU; 

• Schválenie Výročnej správy o hospodárení PF KU za rok 2019; 

• Vyhlásenie druhého kola prijímacieho konania pre študijné programy prvého (Bc.) a druhého 
stupňa (Mgr.) štúdia uskutočňované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite 
v Ružomberku v akad. roku 2020/2021; 

• Vyhlásenie druhého kola prijímacieho konania pre študijné programy tretieho stupňa (PhD.) 
štúdia uskutočňované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku v akad. 
roku 2020/2021; 

• Prerokovanie návrhu Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2020-2024 (prvé čítanie) 

• Rôzne 
 

 

08. september 2020 
• Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od posledného 

zasadnutia AS PF KU; 

• Schválenie Školného a poplatkov spojených zo štúdiom na PF KU v akad. r. 2021/2022; 



• Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2021/2022 pre študijné programy 
prvého stupňa štúdia (bc.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v 
Ružomberku,  

• Schválenie Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2020-2024 

• Vyhlásenie riadnych volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2020-2024 

• Rôzne 
 

13. október 2020 
• Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od posledného 

zasadnutia AS PF KU; 

• Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2021/2022 pre študijné programy 
druhého stupňa štúdia (Mgr.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v 
Ružomberku,  

• Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2021/2022 pre študijné programy 
tretieho stupňa štúdia (PhD.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v 
Ružomberku,  

• Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana PF KU pre funkčné obdobie 2020-2024 

• Rôzne 
 
 

Schválené predsedníctvom AS PF KU dňa 14. 01. 2020 
 
 

Doc. Branislav Kľuska, PhD. (v. r.) 
Predseda AS PF KU 

 


