Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 13. apríla 2016
Prítomní: prof. Šulaj, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, doc. Mišíková, prof. Smržová, prof. Mayerová
doc. Gubčová, prof. Ďuriš, doc. Oparty, Mgr. art. Šveda, Mgr. art. Moláková, prof. Hardoš
prof. Labík, Ing. Horváthová,
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Informácia z Kolégia rektorky VŠMU
3. Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2015
4. Ubytovanie študentov v študentských domovoch
5. Študijné plány
6. Rôzne
1.Kontrola uznesení z Kolégia dekana FTF VŠMU zo dňa 16.3.2016 – úlohy splnené.
2. Prof. Šulaj oboznámil kolégium o informáciách z Kolégia rektorky VŠMU:
- z dôvodu skončenia zmluvy o prenájme priestorov firmou UPC, rektorka VŠMU rokuje s jej vedením o prevzatí
priestorov a prípadne techniky. O ich následnom využití rozhodne vedenie VŠMU.
- za rok 2015 bolo pedagógmi VŠMU do CREUČ vložených 1968 záznamov. Kolégium navrhuje prioritne zmenu
súčasnej metodiky upravujúcu agendu CREUČ . Hlavným kritériom by mala byť kvalita umeleckého výkonu.
Prof. Labík vyslovil požiadavku , aby do CREUČ mohli vkladať záznamy o umeleckých výkonoch aj pedagógovia
s úväzkom 0,5.
3. Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2015 sa finalizuje na základe správ z jednotlivých fakúlt. Následne sa
predloží AS VŠMU na schválenie.
4. V akademickom roku 2016/17 dostala VŠMU možnosť ubytovať v študentských domovoch UK celkom 200
svojich študentov, čo je o 60 menej ako v tomto ak. roku. Dôvodom poklesu počtu je fakt, že 40 študentov
VŠMU v ak. roku 2015/16 bez udania dôvodu nevyužilo možnosť bývať na internátoch UK aj keď im bolo
ubytovanie schválené.
5. V súčasnej dobe prebieha na fakulte 1. časť hodnotenia študijných plánov na ak. rok 2016/17 v jednotlivých
ateliéroch. Na základe týchto stretnutí vypracujú jednotlivé ateliéry podklady o cvičeniach, o ich počte,
náplni, minutáži a spoločných cvičeniach ateliérov. Termín je do 25.4.2016. Ďalšie stretnutie realizačných
ateliérov o cvičeniach sa uskutoční začiatkom mája. Termín sa upresní.
6.Rôzne:
- prodekanka K. Moláková informovala, že sa finalizuje harmonogram klauzúr a štátnych skúšok jednotlivých
ateliérov, deadline na úpravu názvov a zadaní záverečných prác v AIS je 6.5.2016. Upozornila aj na termín
podávania prihlášok na štúdium - Mgr. stupňa do 27.4.2016, ArtD. stupňa do 11.5.2016.
- stretnutie organizátorov kina Klap sa uskutoční dňa 25.4.2016 o 13.30 hod. na dekanáte FTF.
- dekan FTF informoval, že z dôvodu veľkého počtu študentov, ktorí žiadajú o povolenie pracovať v priestoroch
školy cez víkendy, preberajú zodpovednosť za ich prácu a správanie pedagógovia, ktorí im túto žiadosť
podpíšu.
- prof. Labík informoval o služobnej ceste v Sarajeve v rámci spolupráce balkánskych štátov v projekte TEMPUS.
Činnosť pedagógov a študentov našej fakulty bola na konferencii hodnotená veľmi pozitívne.
V Bratislave, 13.4.2016
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

