Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 17.1.2018

Prítomní: prof. Šulaj, prof. Mojžiš, prof. Mayerová, prof. Hardoš, prof. Labík, Mgr. art. Šveda, doc. Oparty,
Mgr. art. Harumová Hessová, prof. Smržová, doc. Gubčová, prof. Ďuriš, doc. Mišíková, Mgr. art. Moláková,
doc. Bodingerová, Ing. Horváthová
Program:
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
2. Výročná správa o činnosti FTF a VŠMU
3. Informácia o možnostiach prenájmu externých priestorov
4. CREUČ – uzavretie zberu materiálov
5. Noví doktorandi
6. Informácie prodekanov FTF
7. Rôzne
1.Pri čerpaní finančných prostriedkov z grantu „Internacionalizácia“ sa vyskytli problémy- zrealizovala sa iba
malá časť z pridelených prostriedkov na rok 2017. Kontrola čerpania finančných prostriedkov bude v ďalších
rokoch riadená priamo rektorkou VŠMU a za čerpanie na fakultách budú zodpovední dekani.
-v roku 2019 uplynie 70 rokov od založenia VŠMU. Z tohto dôvodu budú počas roka 2019 organizované rôzne
sprievodné akcie, koncerty, divadelné predstavenia a vznikne publikácia k výročiu – za FTF bude zodpovedná
doc. Ditrichová
2. Dekan požiadal prítomných o spoluprácu na podkladoch pri vypracovaní Výročnej správy o činnosti VŠMU
za rok 2017. Správu je potrebné odovzdať na rektorát do 2.3.2019- zodpovedný dekan FTF prof. Šulaj
3. Vzhľadom na dlhodobé nároky na priestorové vybavenie katedier a ateliérov, uvažuje vedenie fakulty využiť
možnosť prenájmu externých priestorov pre potreby školy. Je potrebné dôkladne zvážiť možnosti, ako čo
najefektívnejšie externé priestory využiť.
4. V súčasnej dobe prebieha kontrola a vkladanie zápisov a dôkazov do systému CREUČ. Systém sa uzavrie
koncom januára. Deadline na posielanie zápisov pre pedagógov a doktorandov FTF je do 20.1.2018.
5. Dekan informoval kolégium o prijímaní študentov III. stupňa štúdia – nových doktorandov na ak. rok
2018/19. Návrhy tém a školiteľov jednotlivých ateliérov a katedier je potrebné do konca januára nahlásiť
prodekanke K. Molákovej.
6. Prodekanka B. Harumová Hessová: záujem študentov o pobyty v rámci programu ERAZMUS je slabý.
Požiadala pedagógov o väčšiu propagáciu ERAZMU.
Prodekanka K. Moláková: informovala kolégium, že je potrebné, aby vnútorné predpisy o prijímacom konaní
na FTF schválil AS FTF VŠMU.
-bude písomne informovať ateliéry a katedry o termínoch akreditácií na jednotlivých stupňoch štúdia FTF
Prodekan J. Hardoš: informoval o kontrole elektrických obvodov v budove fakulty. Následné pripojenie
vybraných postprodukčných pracovísk na záložný zdroj energie bude realizované počas letných prázdnin.
Prodekan J. Oparty: informoval o prebiehajúcej prezentácii projektov našich študentov na AVF.
V súčasnej dobe je už zostavených 80 štábov, ktoré budú realizovať svoje projekty a cvičenia v letnom semestri
ak. roka 2017/18.
Ďalšie termíny Kolégia dekana FTF: 14. februára, 14. marca, 18. apríla, 23. mája, 27. júna 2018
V Bratislave, 17.1.2018
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

