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PRÍKAZ DEKANA č. 1/2017
Zmena v zabezpečení výučby počas semestra

Číslo:

4-FŠT-004/01

Účinnosť od: 03.02.2017
Vypracoval: Meno
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

Funkcia
dekan FŠT

Podpis

Verifikoval:

Meno

Funkcia

Podpis

Schválil:

Meno
doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

Funkcia
dekan FŠT

Podpis
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Záznam o oboznámení zamestnancov útvaru:
Vedúci útvaru:

dňa

podpis

Vyhlasujem, že som túto ON preštudoval(a), pochopil(a) a pri svojej práci sa ňou budem riadiť.
Por. číslo

F-3U001-04-00

Meno a priezvisko

Funkcia

Dátum

Podpis
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
Fakulta špeciálnej techniky

PRÍKAZ DEKANA č. 01/2017

Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sú povinní si dať vopred odsúhlasiť
vedúcim katedry všetky jednorazové i trvalé zmeny v zabezpečení výučby podľa schváleného
rozvrhu počas semestra. Po odsúhlasení vedúcim katedry túto zmenu schvaľuje a eviduje
prodekanka pre výchovu a vzdelávanie.
Za realizáciu zmien pri zabezpečení výučby predmetov doktorandov, odsúhlasenie a
schválenie zmien výučby zabezpečí prednášajúci daného predmetu.
Predpísané tlačivo na žiadosť o zmene v zabezpečení výučby počas semestra je prílohou
tohto príkazu.

V Trenčíne dňa 03.02.2017
____________________________
doc. Ing. Viliam Cibulka
dekan FŠT
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Príloha 1

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
Pri parku 19, 911 06 Trenčín

Žiadosť o zmenu v zabezpečení výučby počas semestra
Názov predmet:
Priezvisko a meno vyučujúceho:
Pôvodný termín výučby a miestnosť:
Akademický rok a semester:
Zastupujúci učiteľ (áno – nie*, ak áno uviesť meno):
Dôvod zmeny v zabezpečení výučby a spôsob zabezpečenia výučby:
(odôvodnenie žiadosti o zmenu, informovanosť študentov o danej zmene, zabezpečenie
prípravy zastupujúceho učiteľa na výučbu atď.)

Náhradný termín, čas výučby a miestnosť:

---------------------------------------podpis žiadateľa
S navrhovanou zmenou súhlasím – nesúhlasím*
V Trenčíne, dňa:
---------------------------------------podpis vedúceho katedry
Vyjadrenie prodekanky pre výchovu a vzdelávanie:
Navrhovanú zmenu schvaľujem – neschvaľujem*
V Trenčíne, dňa:

Prevzal dňa:
* nehodiace sa prečiarknite

---------------------------------------Ing. Beáta Kopiláková, PhD.
prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

