Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 27. januára 2016

Prítomní: prof. Šulaj, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, doc. Mišíková, prof. Smržová, Ing. Horváthová,
doc. Gubčová, doc. Oparty, Mgr. art. Harumová Hessová, Mgr. art. Moláková, prof. Mayerová
Mgr. art. Šveda,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informácia z Kolégia rektorky a vedenia VŠMU
Príprava prijímacieho konania Bc. stupňa
Informácia o zahájení letného semestra na FTF
Vyhodnotenie zápisov do CREUČ a stav zápisov do CREPČ
Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2015
Rôzne

1. Informácie z Kolégia rektorky a vedenia VŠMU:
-na základe žiadosti VŠMU o dotáciu z MŠ SR na realizáciu digitálnej artotéky, dostala škola zatiaľ 10.000 eur.
Finančné prostriedky, ktoré sú ešte potrebné na realizáciu projektu budú žiadané z MŠ SR na základe
doplnenia ďalších materiálov.
- rozpočet VŠMU na rok 2016 je ešte nižší ako v roku 2015, na prerozdelení finančných prostriedkov pre
jednotlivé fakulty, spolupracuje vedenie VŠMU spolu so zástupcami AS VŠMU.
- pre VŠMU a fakulty sa pripravuje nový dizajn loga školy
2. 3. Vedúci ateliérov a katedier informovali o príprave na prijímacie konanie Bc. stupňa a o zahájení letného
semestra 2015/16. Z celkového počtu 155 prihlásených uchádzačov o štúdium neposlalo domáce práce 13
uchádzačov. Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 4.2. – 12.2.2016.
Vyučovanie v letnom semestri začína 15.2.2016.
4. Prodekanka K. Moláková informovala, že k dnešnému dňu je v systéme CREUČ 830 zápisov od pedagógov
a doktorandov FTF a ešte asi 50 zápisov je v štádiu rozpracovania. Zároveň poprosila pedagógov aby venovali
pozornosť aj vkladaniu zápisov /publikácií / do systému CREPČ, ktorý je otvorený do 31.3.2016.
5. Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2015 je rozpracovaná. Jednotlivé fakulty majú odovzdať údaje na
finalizáciu rektorátu VŠMU do 31.3.2016
6. Rôzne:
-dekan FTF poďakoval doc. Mišíkovej za zorganizovanie akcie, ktorou FTF podporila štrajk učiteľov a to
premietanie filmov pre deti a rodičov v priestoroch fakulty.
- VŠMU spolupracuje s externou firmou na vytvorení novej web stránky školy. Za každú fakultu majú byť
určené kontaktné osoby, ktoré budú s externou firmou spolupracovať.
-dekan FTF informoval kolégium o stavebných prácach pri rekonštrukcii zasadačky, bufetu a vestibulu školy
- prodekan Oparty informoval o schvaľovaní grantov z AVF pre školské projekty študentov FTF. Z celkového
počtu 22 projektov do druhého kola postúpilo 16.
- termíny ďalších KD: 15.2.2016 KD a UPK Bc. stupeň / pondelok /
16.3., 13.4., 11.5., 1.6., 1.7.- KD a UPK Mgr. stupeň / piatok /. So začiatkom o 9.00 hod.

V Bratislave, 27.1.2016
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

