Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 1. júna 2016

Prítomní: prof. Šulaj, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, prof. Smržová, prof. Mayerová
doc. Gubčová, prof. Ďuriš, doc. Oparty, Mgr. art. Šveda, Mgr. art. Moláková, prof. Hardoš
Ing. Horváthová

Program:
1. Zasadnutie ÚPK pre Mgr. a ArtD. stupeň štúdia
2. Vyhodnotenie akademického roka 2015/16
3. Rôzne

1. Ústredná prijímacia komisia Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na svojom zasadnutí dňa 1.7.2016, na
základe rozhodnutí prijímacích komisií jednotlivých katedier a ateliérov, jednomyseľne rozhodla prijať na
štúdium v akademickom roku 2016/17:
Mgr. stupeň: z celkového počtu 68 uchádzačov - 56 prijať / z toho 6 podmienečne /a 12 neprijať
ArtD. stupeň: z celkového počtu 10 uchádzačov - prijať 2 interná forma, 2 externá forma štúdia, 6 neprijať.
/menný zoznam prijatých uchádzačov je súčasťou zápisníc o prijímacom konaní katedier/ateliérov /
2. Vedúci jednotlivých katedier a ateliérov vyhodnotili prácu pedagógov a študentov v tomto ak. roku
celkom pozitívne. Oboznámili kolégium so zmenou úväzkov u jednotlivých pedagógov. Študentom, ktorí
nestihli dokončiť svoje práce v júnovom termíne, určili vedúci ateliérov náhradné/opravne termíny na
koniec augusta.
3. Prodekanka K. Moláková oboznámila kolégium s Časovou organizáciou akademického roka 2016/17, so
študijnými plánmi na ak. rok 2016/17 a s Dotazníkom o kvalite štúdia, ktorý vyplňujú študenti. Zároveň
požiadala vedúcich ateliérov, aby bol rozvrh predmetov urobený v dostatočnom predstihu, aby si študenti
mohli zostaviť vlastný rozvrh tak, že si výberové predmety môžu zapísať nielen v rámci našich fakúlt, ale
v rámci ponuky hociktorej vysokej školy.
Cenu rektora VŠMU za akademický rok 2015/16 získava absolventka Ateliéru animovanej tvorby –
Martina Mikušová
Cenu dekana FTF VŠMU získavajú: Dominik Jursa - absolvent Ateliéru dokumentárnej tvorby
Jakub Medvecký - absolvent Ateliéru scenáristickej tvorby
Adam Kuchta - absolvent Ateliéru zvukovej skladby
Erika Paulinská - absolventka Katedry produkcie a distribúcie
Termíny Kolégia dekana FTF VŠMU v akademickom roku 2016/17:
14. septembra, 12. októbra, 16. novembra, 14. decembra, 18. januára , so začiatkom o 9.00 hod.

V Bratislave, 1.7.2016
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

