Dodatok č. 2
k Organizačnému poriadku FF UMB v Banskej Bystrici
I.
1. Organizačný poriadok Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej
len „FF UMB“) v znení dodatku č. 1 bol schválený Akademickým senátom FF UMB (ďalej
len „AS FF UMB“) dňa 5. novembra 2020.
2. Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku FF UMB je zriadenie referátu
kvality a zmena Organizačnej štruktúry FF UMB.

II.
Organizačný poriadok FF UMB sa mení takto:
1. V Článku 6 Prodekani sa dopĺňa v bode 2. písmeno h) a v bode 3. písmeno f). Nové
znenie článku 6 je nasledovné:
Článok 6
Prodekani
1. Postavenie prodekanov určuje čl. 13 štatútu FF UMB.
2. Prodekanský úsek pre pedagogickú činnosť riadi prodekan pre pedagogickú
činnosť. Zodpovedá hlavne za:
a) riadenie študijného oddelenia,
b) riadenie fakultnej administrácie AIS,
c) riadenie študijnej komisie,
d) riadenie komisie pre otázky pedagogickej praxe,
e) riadenie štipendijnej komisie,
f) riadenie disciplinárnej komisie, ktorá je orgánom akademickej samosprávy fakulty v
zmysle článku 12 štatútu FF UMB,
g) riadenie komisie ECTS,
h) riadenie referátu kvality v spolupráci s prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť

3. Prodekanský úsek pre vedeckovýskumnú činnosť riadi prodekan pre
vedeckovýskumnú činnosť. Zodpovedá hlavne za:
a) riadenie referátu vedeckovýskumnej a edičnej činnosti,
b) riadenie referátu projektov,
c) riadenie komisie pre vedu a edičnú činnosť,
d) riadenie komisie pre doktorandské štúdium,
e) riadenie komisie pre etiku vedy a výskumu,
f) riadenie referátu kvality v spolupráci s prodekanom pre pedagogickú činnosť
4. Prodekanský úsek pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou
riadi prodekan pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou.
Zodpovedá hlavne za:
a) riadenie komisie pre medzinárodnú spoluprácu,
b) riadenie referátu marketingu a vzťahov s verejnosťou,
c) riadenie oddelenia informačných a komunikačných technológií,
d) riadenie referátu zahraničného študentstva.

2. Mení sa Organizačná štruktúra FF UMB v znení podľa prílohy.
III.
1. Tento Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FF UMB schválil AS FF UMB dňa 15.
decembra 2020.
2. Tento Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FF UMB nadobúda platnosť dňom jeho
schválenia v AS FF UMB a účinnosť od 1. januára 2021.

.....................................................
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
predseda AS FF UMB

...........................................................
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.
dekan FF UMB

