Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 16. decembra 2015

Prítomní: prof. Šulaj, prof. Hardoš, prof. Ďuriš, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, doc. Mišíková, prof. Labík, prof.
Smržová, Ing. Horváthová, doc. Gubčová, doc. Oparty, Mgr. art. Harumová Hessová, Mgr. art. Moláková,
Mgr. art. Šveda, prof. Mayerová, p. Gucmanová

Program:
1. Informácia z Kolégia rektorky VŠMU
2. Vyhodnotenie vkladania zápisov do CREUČ
3. Cena Ministra kultúry SR – prerokovanie návrhu
4. Rôzne
1. Dekan FTF prof. Šulaj oboznámil prítomných s informáciami z Kolégia rektorky VŠMU:
-záležitosti týkajúce sa systému AIS2 rieši p. Révayová z UK, ostatné záležitosti ohľadne počítačovej siete
rieši RNDr. Bukoven
- FTF plánuje prijať do pracovného pomeru technika, ktorý bude spravovať internú videosieť, strižne
a počítačovú techniku
- prof. Šulaj upozornil Kolégium na vysoký počet študentov, ktorí žiadajú o povolenie pracovať v objekte fakulty
počas víkendov a sviatkov, kedy je vrátnica FTF zatvorená. Jeho návrh, aby bol prijatý ďalší vrátnik a vrátnica by
bola otvorená pre študentov každú sobotu od 8.00 do 22.00 hod., bol Kolégiom dekana odsúhlasený
jednohlasne.
2. Pani Gucmanová informovala Kolégium, že do dnešného dňa je v registri 213 záznamov od pedagógov FTF
a okolo 300 záznamov je v štádiu spracovania. Možnosť vkladania zápisov do systému je do 15.1.2016.
3. Na cenu Ministra kultúry SR bol za FTF VŠMU navrhnutý profesor Dušan Dušek, za svoju dlhoročnú
pedagogickú činnosť na fakulte a za tvorivú činnosť v oblasti slovenskej literatúry.
4. Rôzne:
-prodekanka B. Harumová Hessová informovala, že štyria naši študenti nenastúpili na výmenný pobyt
ERAZMUS.
Požiadala pedagógov o preverenie dôvodu ich neúčasti a zároveň zdôraznila nutnosť zlepšenia spolupráce
s referátom zahraničných vzťahov na rektoráte VŠMU.
-prodekanka K. Moláková zhodnotila prezentáciu Bc. a Mgr. školských projektov, ktoré žiadajú granty z AVF,
ako úspešnú. Študenti mali možnosť verejne vystúpiť a obhájiť si svoju prácu.
-požiadala pedagógov o vypracovanie nových otázok do testov na prijímacie skúšky Bc. stupňa
Na prijímacie skúšky Bc. stupňa, na ak. rok 2016/17 sa prihlásilo spolu 154 uchádzačov. Počty uchádzačov sú
tento rok veľmi nízke, preto dekan FTF požiadal pedagógov o lepšiu propagáciu školy a študijných programov,
s využitím všetkých dostupných prostriedkov, web stránka, internet, workshopy, kino Klap....

V Bratislave, 16. decembra 2015
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

