Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 15.2.2017

Prítomní: prof. Šulaj, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, prof. Smržová, prof. Mayerová, doc. Mišíková,
doc. Malík, doc. Oparty, prof. Hardoš, prof. Labík, prof. Ďuriš, Mgr. art. Moláková,
Mgr. art. Šveda, Mgr. art. Harumová Hessová, Ing. Horváthová
Program:
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
2. Vyhodnotenie „dotazníka ateliérov“ pre prorektora Buranovského
3. Výročná sprava FTF za rok 2016
4. Web stránka VŠMU
5. Vyhodnotenie prijímacích skúšok na ak. rok 2017/18 – bakalársky stupeň
6. Rôzne
7. Zasadnutie Ústrednej prijímacej komisie – Bc. stupeň
1. Kontrola uznesení z Kolégia dekana FTF VŠMU zo dňa 18.1.2017
2. Prorektor Buranovský predložil na Kolégiu rektorky VŠMU zhodnotenie dotazníkov z jednotlivých
fakúlt.
Vedúci katedier/ateliérov FTF budú o vyhodnotení dotazníkov informovaní elektronickou poštou.
3. Výročná správa FTF za rok 2016 sa kompletizuje podľa konkrétnych činností. Pozor zmenavyplnenú výročnú správu je potrebné odovzdať na rektorát VŠMU do 17.3.2017.
4. Web stránka VŠMU sa pomaly dopĺňa a aktualizuje. Zmenila sa jej forma a štruktúra a dá sa v nej
rýchlejšie zorientovať. Správou web stránky FTF je poverený Mgr. Slaninka.
5. Prijímacích skúšok FTF VŠMU bakalárskeho stupňa štúdia na rok 2017/18 sa zúčastnilo celkovo 171
uchádzačov, z toho prijatých bolo 55. Kolégium sa oboznámilo s odporúčaním prijímacích komisií AAT
a AKT na zníženie minimálneho počtu bodov na prijatie uchádzačov o Bc. štúdium.
6. - prodekanka B. Harumová Hessová informovala kolégium o nominácii študentov FTF na
študentské mobility ERASMUS na ak. r. 2017/2018. Celkovo je navrhnutých 10 študentov a 5
náhradníkov. Kolégium sa uznieslo, že študent sa môže ERASMUS pobytu zúčastniť iba jedenkrát
počas bakalárskeho a magisterského štúdia na FTF.
- prodekanka K. Moláková požiadala vedúcich ateliérov/katedier o skontrolovanie rozvrhu letného
semestra, aby nedošlo k prekrývaniu predmetov,
-požiadala pedagógov o skontrolovanie prekladu názvov predmetov do anglického jazyka po odbornej
stránke,
- vyzvala, aby zoznamy členov jednotlivých komisií pre záverečné skúšky boli predložené na študijné
oddelenie najneskôr do konca marca
7. Ústredná prijímacia komisia FTF VŠMU na svojom zasadnutí, na základe návrhov a odporúčaní
prijímacích komisií jednotlivých katedier/ateliérov, jednohlasne rozhodla na ak. rok 2017/18 prijať 55
uchádzačov o Bc. štúdium. ÚPK súhlasila s návrhmi AAT a AKT na zníženie minimálneho počtu bodov
na prijatie uchádzačov na Bc. štúdium.
Výsledný počet prijatých uchádzačov v jednotlivých ateliéroch / katedrách:
AAT – 5 prijatých, ADT – 7 prijatých, AFTR – 5 prijatých, AKTF – 6 prijatých, AST – 5 prijatých, ASS – 4
prijatí,

AZS – 6 prijatých, AVFX – 8 prijatých, KPAD – 9 prijatých,
Ďalšie termíny Kolégia dekana v roku 2017: 15. marec, 12. apríl, 17. máj, 28. jún 2017
V Bratislave, 15.2.2017
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

