Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 28.6.2017

Prítomní: prof. Šulaj, prof. Mojžiš, prof. Mayerová, doc. Oparty, prof. Hardoš, prof. Ďuriš,
prof. Smržová, doc. Bodingerová, Mgr. art. Moláková, prof. Labík, Mgr. art. Harumová Hessová,
Mgr. art. Šveda, doc. Gubčová, Ing. Horváthová,
Ospravedlnení: doc. Mišíková,
Program:
1. Vyhodnotenie akademického roka 2016/17
2. Zasadanie ÚPK – magisterský stupeň
3. Rôzne

1.Dekan, prodekani a vedúci ateliérov a katedier FTF vo svojom hodnotení akademického roka 2016/17
skonštatovali:
v tomto akademickom roku sa na FTF VŠMU podarilo zrealizovať niektoré projekty, ktoré prispejú
k skvalitneniu výroby, postprodukcie a archivácie školských filmov. Jedná sa o novú elektronickú artotéku,
zmodernizované strižne s novým technologickým nábytkom a technikou, produkčný systém výroby filmov
doplnený o rezervačný a výpožičný systém.
Študentom našej fakulty sa podarilo úspešne prezentovať svoje školské filmy na domácich aj zahraničných
festivaloch a podujatiach,
Niektorí naši absolventi Bc., Mgr. a ArtD. stupňa štúdia dosiahli výborné študijné výsledky. Vybraní študenti
budú ohodnotení aj cenou rektorky VŠMU a cenou dekana FTF VŠMU. Ceny budú odovzdané na promóciách
študentov VŠMU.
Pri hodnotení akademického roka sa ukázal negatívny fakt, že vysoký počet našich študentov bude absolvovať
záverečné skúšky až v auguste.
Z tohto dôvodu sa začiatkom nového akademického roka uskutočnia výrobné porady, kde sa bude za účasti
vedúcich ateliérov a katedier hľadať ideálny spôsob vytvárania výrobných štábov, koordinácia ich činností
a dodržiavanie termínov výroby v zmysle produkčného systému.

2. Ústredná prijímacia komisia vyslovila súhlas s výsledkami prijímacích komisií jednotlivých ateliérov
a katedier. Na Mgr. stupni štúdia sa v akademickom roku 2017/2018 jednomyseľne rozhodla:
- prijať 42 uchádzačov o štúdium
- prijať podmienečne 5 uchádzačov
- neprijať 17 uchádzačov

3.Rôzne:
-dekan FTF prof. Šulaj informoval: termín promócií VŠMU bude v novom Národnom divadle dňa 4.7.2017, so
začiatkom o 11.00 hod.
- od 1.7.2017 bude za činnosť Kina KLAP organizačne a dramaturgicky zodpovedný nový zamestnanec
Mgr. art. Peter Kováčik
- AS FTF VŠMU na svojom zasadaní schválil novú Organizačnú schému štúdia FTF VŠMU.
-prodekanka K. Moláková informovala: - nová Časová organizácia ak. r. 2017/18 je už zverejnená na stránke
školy, študijné plány na nový ak. rok sú už schválené, pracuje sa na novom rozvrhu...
- vyzvala vedúcich ateliérov kamery, audiovizuálnych štúdií, vizuálnych efektov a produkcie o dodanie
podkladov pre reakreditáciu týchto študijných programov do konca augusta 2017

V Bratislave, 28.6.2017
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

