Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 12. októbra 2016

Prítomní: prof. Šulaj, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, prof. Smržová, prof. Mayerová, doc. Mišíková,
doc. Gubčová, prof. Ďuriš, doc. Oparty, Mgr. art. Šveda, Mgr. art. Moláková, prof. Hardoš, prof. Labík
Mgr. art. Harumová Hessová, Ing. Horváthová
Hosť: doc. Mária Heinzová, ArtD. – rektorka VŠMU
Program:
1. Informácia z Kolégia rektorky VŠMU
2. Informácia o zmenách v Študijnom poriadku FTF VŠMU
3. Rôzne
1. dekan FTF prof. Šulaj privítal na kolégiu rektorku VŠMU doc. Heinzovú, ktorá v krátkosti informovala
o doterajších výsledkoch práce nového vedenia VŠMU a o zámeroch do budúcna.
- MŠ SR schválilo projekt digitálna artotéka pre umelecké školy
- na podnet vedenia VŠMU a z následnej verifikácie zápisov do CREUČ prišlo na účet školy dodatočne okolo
700.000 eur
- rektori umeleckých škôl pri prijatí u ministra školstva vyslovili požiadavku navýšenia dotácie v rozpočte škôl
z dôvodu špecifických a technických potrieb študentov týchto škôl
- dňa 15.11.2016 nastupuje do zamestnania na rektoráte VŠMU nová kvestorka
- na VŠMU začala pracovať Správna rada VŠMU v novom zložení
- prebieha kontrola a aktualizácia predpisov a smerníc VŠMU a fakultných dokladov
- začiatkom decembra začne fungovať web stránka s novou vizualizáciou
2. prodekanka Moláková informovala kolégium o zmenách v Študijnom poriadku FTF, ktorý začne platiť po
schválení AS FTF VŠMU. Pedagógovia a študenti budú o zmenách informovaní.
-dňa 18.10.2016 o 9:00 sa stretnú vedúci ateliérov, z dôvodu zostavovania štábov na ak. rok 2016/17
/réžia, kamera, produkcia dokument, zvuk, strih /. Do dnešného dňa je zatiaľ zostavených iba 5 štábov.
- do 11.11.2016 sa do systému AIS2 musia zadať témy záverečných prác študentov, študenti sa musia na danú
tému prihlásiť do 25.11.2016
- Deň otvorených dverí na FTF bude dňa 28.10.2016 v čase od 9.00 do 15.00 hod.
3.Rôzne:
-dekan FTF prof. Šulaj poukázal na to, že v projekte FTF „Ďalšie vzdelávanie“ sú zapojení aj pedagógovia mimo
fakulty a keďže tento projekt beží na fakulte, mali by tam záujemcov vzdelávať iba pedagógovia FTF VŠMU.
Prof. Labík oznámil kolégiu, že v tomto akademickom roku, sa pre malý počet záujemcov projekt neotvára.
-prodekan Oparty informoval: v dňoch 19.-22.10.2016 sa na FTF VŠMU uskutoční filmový festival „Áčko“
Termín ďalších Kolégií dekana FTF VŠMU v akademickom roku 2016/17:
12. októbra, 16. novembra, 14. decembra, 18. januára, so začiatkom o 9.00 hod.

V Bratislave, 12.10.2016
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

