Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 16.11.2017

Prítomní: prof. Šulaj, prof. Mojžiš, prof. Mayerová, doc. Bodingerová, prof. Hardoš, prof. Labík,
Mgr. art. Šveda, doc. Oparty, Mgr. art. Harumová Hessová, prof. Smržová
Ospravedlnení: prof. Ďuriš, Mgr. art. Moláková, doc. Gubčová, doc. Mišíková,
Hostia: Mgr. Cápová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Informácia z Kolégia rektorky VŠMU
Zhodnotenie DOD, workshopov a konzultácií na FTF
Informácia o artotéke
Informácie zo stretnutia pedagógov a študentskej obce
Rôzne

Mgr. Cápová, referentka zahraničných vzťahov na VŠMU informovala o možnostiach mobilít študentov v rámci
projektu ERAZMUS a o mobilitách a pracovných stážach pre pedagógov FTF.
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU:
-dňa 4.7.2018 sa uskutočnia v novej budove Národného divadla promócie absolventov VŠMU
- žiadosti o poskytnutie grantov z BSK môžu byť podané z jednej organizácie max. 3 /nariadenie BSK /, preto
si každá fakulta VŠMU môže podať iba 1 grant
- VŠMU vypíše verejnú súťaž na štúdiu novej budovy VŠMU / bývalé UPC /
- dňa 29.11.2017 sa uskutoční Beánia študentov VŠMU
2. Vedúci katedier/ateliérov zhodnotili pozitívne počet záujemcov, ktorí navštívili FTF počas DOD. Vedúcim
ateliérov scenáristiky a zvuku nevyhovoval spoločný termín DOD a konzultácií a preto dekan navrhol, aby si
ateliéroch rozhodli, ako to budú v budúcnosti organizovať.
3. prof. Hardoš informoval, že artotéka funguje od marca 2016 v skúšobnej prevádzke. Nakoľko VŠVU má
slabé pripojenie na sieť, nemôže byť artotéka plne využitá. Ing. Bukoven má v termíne do 6.12.2017 vykonať
opatrenia na zlepšenie činnosti artotéky. V prípade, že sa tak nestane, navrhuje prof. Hardoš premiestniť
artotéku do priestorov VŠMU, ktorá je na jej činnosť plne zabezpečená a vybavená.
4. Dňa 7.11.2017 sa uskutočnilo stretnutie pedagógov a študentov FTF. Na stretnutí odznelo a vyjasnilo sa veľa
vecí, niektoré boli však veľmi osobné a nekonštruktívne. Škoda, že táto akcia nebola zo strany študentskej obce
viac propagovaná, čo malo za následok nízky počet študentov na stretnutí.
5. doc. Bodingerová informovala o ponuke knižnice: ide o multižánrovú knižnicu v elektronickej podobe
ALEXANDER STREET (film, divadlo, hudba, tanec).V priložených súboroch sa nachádzajú linky, kde si
treba preveriť, či je to pre naše odbory zaujímavé /za nás najmä ten prvý filmový súbor/. Možnosť vyskúšať si
to, je do 9. 12.2017. Knižnica preveruje, či by túto databázu pedagógovia mohli testovať aj doma po prihlásení
sa a urobení konta. Spätná väzba z ateliérov, či je o projekt záujem, by mala ísť Katke Molákovej, ktorá potom
osloví knižnicu.
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Ďalší termín Kolégia dekana FTF: 13. decembra 2017
V Bratislave, 16.11.2017
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

