Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 11. mája 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, Mgr. art. Harumová Hessová, prof. Párnický, Ing. Horváthová

Program:
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
2. Kontrola uznesení z Kolégia dekana FTF VŠMU
3. Zhodnotenie letného semestra akademického roka 2015/16
4. Rôzne

1. Prof. Šulaj informoval o rokovaní Kolégia rektorky VŠMU:
- na VŠMU sa uskutoční inventarizácia majetku, ktorej by malo predchádzať vyraďovanie nepoužívaného
a nefunkčného majetku. Pri vyraďovaní je potrebné spolupracovať s tajomníčkou FTF Ing. Horváthovou.
- promócie absolventov VŠMU sa budú konať 6.7.2016 v novej budove SND.
- dekan FTF informoval o problémoch pri vkladaní záznamov do CREUČ, ktoré je potrebné riešiť komplexne.
Vedenie VŠMU v súčasnosti nenavrhuje zmenu týkajúcu sa vkladania záznamov do CREUČ aj pedagógmi
s nižším ako plným úväzkom.
- prof. Labík opätovne upozornil na problém, „ktorý nastane počas blížiacich sa akreditácií ateliérov FTF pri
zapisovaní umeleckej činnosti v CREUČ-i s podmienkou plných úväzkov pedagógov“.
2. Kontrola uznesení z Kolégia dekana FTF VŠMU – všetky úlohy boli splnené.
3. Prodekanka K. Moláková informovala o ukončení výučbovej časti letného semestra, pedagógovia už môžu
v systéme AIS zadávať termíny skúšok jednotlivých predmetov.
-dňa 12.5.2016 sa uskutoční stretnutie zástupcov katedier/ateliérov so správcom systému AIS p. Révayovou,
týkajúce sa administrácie štátnych skúšok.
- stretnutie ateliérov réžie, kamery, zvuku, strihu, dokumentárnej tvorby, scenáristiky a vizuálnych efektov
k cvičeniam sa uskutoční dňa 17.5.2016 o 13.00 hod.
4. Rôzne:
- dotazník o štúdiu môžu študenti je v systéme AIS vypĺňať do 23.5.2016.
- dňa 26.4.2016 sa uskutočnilo stretnutie dekana a pedagógov so študentmi FTF. Stretnutie bolo iniciované zo
strany študentov a vedením fakulty hodnotené pozitívne s prínosom na zlepšenie činnosti. V budúcnosti
navrhujeme tieto stretnutia organizovať najprv na jednotlivých katedrách/ateliéroch a až následne organizovať
celofakultné zhromaždenie.

V Bratislave, 11.5.2016
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

