Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 14.2.2018

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, Mgr. art. Moláková, doc. Bodingerová,
Ing. Horváthová
Ospravedlnená: doc. Mišíková
Program:
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
2. Zhodnotenie prijímacích pohovorov Bc. stupňa štúdia
3. Informácie prodekanov FTF
4. Rôzne
5. Zasadanie Ústrednej prijímacej komisie – Bc. štúdium na ak. rok 2018/19
1. Kolégium rektorky VŠMU na svojom zasadnutí schválilo: Smernicu o uznávaní dokladov o ukončenom
vzdelaní a Smernicu o spôsobe schvaľovania vnútorných predpisov na VŠMU. Obidve smernice sú zverejnené
na stránke VŠMU a v tlačenej podobe sú na sekretariáte FTF.
- k 70. výročiu VŠMU sa v roku 2019 plánuje mnoho sprievodných akcií. Jednou z nich je aj Slávnostný
koncert v Redute dňa 5.6.2019 a následne dňa 9.6.2019 sa uskutoční v novej budove SND stretnutie bývalých
pedagógov a absolventov VŠMU.
2. Prijímacích pohovorov Bc. stupňa štúdia na ak. rok 2018/19 sa zúčastnilo celkovo 205 uchádzačov, z toho
bolo na štúdium prijatých 66 študentov
3. Prodekanka K. Moláková: Filmová a televízna fakulta má do dňa kolégia v systéme CREUČ vložených 470
záznamov. Dňa 19.2.2018 bude systém uzatvorený.
- vyzvala pedagógov o zdokumentovanie publikačnej činnosti za rok 2017 v systéme CREPČ /p. Chrvalová/
- do konca marca je potrebné nahlásiť na študijné oddelenia FTF termíny a zloženie komisií k štátnym skúškam
prodekan J. Hardoš: technické pracoviská- strižne už reálne fungujú v novom režime, oficiálne budú
sprevádzkované po školení pedagógov a študentov a oboznámení sa s novou technikou
prodekan J. Oparty: v letnom semestri ak. roka je celkovo zostavených 74 štábov, 6 projektov našich
študentov získalo finančný grant z AVF,
-pripravuje sa komerčný film študentov FTF a Holandskej ambasády o 20 rokoch spolupráce medzi Slovenskom
a Holandskom, realizácia do konca marca 2018
prodekanka B. Harumová Hessová: predložila menovitý zoznam študentov FTF, ktorí sa prihlásili na ak. rok
2018/19 na výmenný pobyt v rámci programu Erazmus. Požiadala pedagógov o bodové ohodnotenie študentov,
ktorí sa na pobyt prihlásili.
4. Dňa 1.3.2018 sa uskutočnia voľby do AS VŠMU, dekan FTF vyzval pedagógov, aby navrhli kandidátov,
ktorí budú po zvolení zastupovať FTF v senáte VŠMU.
- Výročná správa o činnosti VŠMU je zo strany FTF už vo finálnej podobe. Dekan poďakoval všetkým, ktorí sa
na jej vypracovaní podieľali.
- prof. Labík požiadal o dodatočné vypísanie tém pre doktorandské štúdium v externej forme na Katedre
kameramanskej tvorby a vizuálnych efektov - pre študijný plán Vizuálne efekty. Kolégium jeho návrh
jednomyseľne schválilo.
5. ÚPK jednomyseľne schválila:
- návrh Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie: zvýšiť počet prijatých uchádzačov na 8 /pôvodne 6 /
a prijať Olivera Takáča a Gábora Angyala, ktorí splnili požiadavky potrebné na prijatie na štúdium,
- návrh Ateliéru zvukovej skladby uskutočniť dodatočné prijímacie skúšky Bc. stupňa v mesiaci jún 2018
- prijať na štúdium Bc. stupňa na rok 2018/19 uchádzačov podľa návrhov komisii z jednotlivých katedier
/ateliérov
Ďalšie termíny Kolégia dekana FTF: 14. marca, 18. apríla, 23. mája, 27. júna 2018
Bratislava, 14.2.2018
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

