
 
Akademický senát LF TUKE 

Rampová 7  │  041 21 Košice 
                                        
 

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu LF TUKE  
konaného dňa 12. augusta 2021 o 11.00 hod. 

 
17/2021  Akademický senát LF TUKE na základe  § 11 ods. 2 písmena d) Štatútu Leteckej 

fakulty TUKE prerokoval návrh na zrušenie študijných programov Air Traffi Control 
a Riadenie letovej prevádzky v 1. stupni VŠ štúdia. 

 

18/2021   Akademický senát LF TUKE na základe  § 11 ods. 2 písmena d) Štatútu Leteckej 
fakulty TUKE prerokoval „Kritéria na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov 
na Leteckej fakulte TUKE“. 

 

19/2021   Akademický senát LF TUKE na základe  § 11 ods. 2 písmena d) Štatútu Leteckej 
fakulty TUKE prerokoval návrh osôb zodpovedných za študijné programy v rámci 
procesov zabezpečovania kvality študijných programov a ich zosúladzovania so 
Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania“. 

 

20/2021   Akademický senát LF TUKE na základe §4 vnútorného predpisu TUKE „Zásady 
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných zamestnancov a funkcií vedúcich zamestnancov na 
TUKE“  prerokoval a schválil návrh na zmenu členov „Výberovej  komisie na  
obsadzovanie  pracovných  miest a zároveň  funkcií  vysokoškolských  učiteľov  a  
pracovných  miest  výskumných pracovníkov“ (neverejné). 

 

21/2021   Akademický senát LF TUKE na základe § 11 ods. 2, písmena h)  Štatútu Leteckej 
fakulty TUKE prerokoval a schválil „Rozpočet Leteckej fakulty TUKE na rok 2021“. 

 

22/2021   Akademický senát LF TUKE v súlade s §12 „Zásad volieb do Akademického senátu LF 
TUKE“ vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu 
LF TUKE, ktoré sa uskutočnia  21.  septembra 2021  a schvaľuje „Organizačné 
zabezpečenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu LF 
TUKE“. 

 

23/2021   Zamestnanecká časť Akademického senátu LF TUKE na základe § 8  ods.  1-5 „Zásad 
volieb do AS TUKE“ vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti 
Akademického senátu TUKE, ktoré sa uskutočnia  21.  septembra 2021  a schvaľuje 
„Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti 
Akademického senátu TUKE“. 
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