Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 7.9.2017

Prítomní: prof. Šulaj, prof. Mojžiš, prof. Mayerová, doc. Oparty, prof. Hardoš, prof. Ďuriš,
prof. Smržová, doc. Bodingerová, Mgr. art. Moláková, Mgr. art. Harumová Hessová,
Mgr. art. Šveda, doc. Gubčová, Ing. Horváthová, doc. Mišíková,
Ospravedlnená: Ing. Horváthová
Program:
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
2. Zasadanie ÚPK –dodatočné prijímacie skúšky v AHR
3. Rôzne
1.Členovia Kolégia dekana FTF VŠMU si minútou ticha uctili pamiatku nášho zosnulého pedagóga v Ateliéri
dokumentárnej tvorby profesora Vladimíra Balca
- dekan FTF prof. Šulaj odovzdal pánovi Petrovi Kerekesovi menovací dekrét, ktorým ho rektorka VŠMU doc.
Mária Heinzová, ArtD., vymenúva za docenta a poprial mu veľa pracovných a osobných úspechov v ďalšom
živote
- vzhľadom k problémom s parkovaním vo dvore školy, sa rozhodol rektorát zrealizovať určité technické
opatrenia, na riešenie tejto situácie. Pre zamestnancov FTF budú vyhradené tri parkovacie miesta a miesto
v garáži pre služobné auto FTF
- VŠMU má v pláne postaviť novú budovu, ktorá bude stáť na mieste súčasnej „budovy UPC“. Dekan FTF
požiadal o stretnutie s pedagógmi, kde by sa zhromaždili požiadavky fakulty na priestory v novej budove
- do konca októbra 2017 je potrebné odovzdať investičné zámery fakulty na rok 2018
- dňa 26.9.2017 sa v divadle LAB uskutoční Imatrikulácia študentov prvých ročníkov fakúlt VŠMU
- do 20.9.2017 musia byť na web stránke fakulty zverejnené prospekty s požiadavkami na prijímacie skúšky Bc.
stupňa štúdia na akademický rok 2018/19
- grantové projekty, ktoré si podávajú naši študenti do Tatra Banky, musia byť odobrené pedagógom príslušnej
katedry a podpísané dekanom FTF. Bez týchto podpisov si študent môže požiadať o grant iba ako súkromná
osoba
- materiály pre akreditáciu študijných programov na FTF z Katedry produkcie a distribúcie,
z Katedry audiovizuálnych štúdií, z Ateliéru kameramanskej tvorby a Ateliéru vizuálnych efektov musia byť
predložené na rektorát VŠMU do 30.9.2017
2. Ústredná prijímacia komisia vyslovila súhlas s výsledkami prijímacej konania v Ateliéri hranej réžie. Na
Mgr. stupni štúdia sa v akademickom roku 2017/2018 jednomyseľne rozhodla: prijať na štúdium 3 uchádzačov
3.Rôzne:
prodekanka K. Moláková informovala:
- zápisy na štúdium Bc. stupňa už prebiehajú, na Mgr. stupni začnú 18.9.2017
- zrušil sa UPRK pre študentov prvého ročníka Bc. stupňa. Potrebné informácie z katedier a ateliérov študenti
získajú na spoločných predmetoch
- v rámci projektu Internacionalizácia sa v tomto akademickom roku uskutoční 2.októbra 2017 masterclass
s profesorom Thomasom Elsaesserom a 30. novembra 2017 s profesorom Richardom Nowellom

-2- prodekan J. Hardoš informoval: počas prázdninových mesiacov sa uskutočnila kompletizácia techniky
a technického nábytku v odborných učebniach zvuku a strihu,
- prodekan Oparty informoval, že v tomto roku sa uskutoční Filmový festival „Áčko“ v dňoch 18.-21.10.2017,
študenti aj pedagógovia môžu študentské filmové projekty prihlasovať do 30.9.2017
- prodekanka B. Harumová Hessová informovala, že do 16.10.2017 je ešte možnosť pre študentov prihlásiť sa
na štúdium a do 30.102017 na stáž v rámci programu ERASMUS+
-prof. Mojžiš požiadal, aby sa na vrátnici vydávali kľúče pre firmy, ktoré prídu inštalovať, alebo opravovať
techniku v odborných učebniach až po informovaní osôb, ktoré sú v týchto miestnostiach zodpovedné za
inventár
Ďalšie termíny Kolégia dekana FTF:
rok 2017: 11.októbra, 15. novembra, 13. decembra,
rok 2018: 17. januára, 14. februára, 14. marca, 18. apríla, 23. mája, 27. júna,

V Bratislave, 7.9.2017
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

