Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 16. novembra 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
Program:
1. Informácia z Kolégia rektorky VŠMU
2. Čerpanie prostriedkov z AVF
3. Vyhodnotenie DOD a konzultačných dní na FTF VŠMU
4. Rôzne
1. Vedenie VŠMU pri získavaní finančných prostriedkov do rozpočtu školy navrhuje zmeniť systém vkladania
zápisov do CREUČ. Spolu s VŠVU a AU v Banskej Bystrici, navrhuje zmeniť systém hodnotenia zápisov. Doterajší
systém je nepružný, nepresný a subjektívne posudzovaný, preto navrhujú prejsť na systém, ktorý funguje
v Českej republike a je oveľa transparentnejší a po odbornej stránke profesionálnejší.
2. Dekan FTF prof. Šulaj informoval kolégium, že prostriedky z AVF získavané pre fakultu /okrem tých, ktoré idú
na študentské filmové projekty/ sa budú započítavať spolu s finančnými prostriedkami na projekty HTF a DF,
ktoré získavajú z Fondu pre umenie. Celková suma dotácií pre všetky tri fakulty nesmie prekročiť výšku 200.000
eur za tri roky. Preto budú projekty z fakúlt, podávané na AVF, koordinované z rektorátu VŠMU.
3. Tohtoročného Dňa otvorených dverí na FTF sa zúčastnilo 119 záujemcov a počas konzultačných dní školu
navštívilo 72 záujemcov. Podľa vyjadrenia vedúcich katedier a ateliérov, tieto akcie úspešne odprezentovali
prácu jednotlivých ateliérov a celej FTF VŠMU.
3. Rôzne:
- dekan FTF sa stretol so študentom doktorandského štúdia M. Molnárom - riaditeľom kina KLAP. Určili si
priority a podmienky za ktorých bude kino pracovať
- koncoročná kapustnica, spoločná pre všetky ateliéry, sa tento rok na FTF nebude konať. Jednotlivé ateliéry si
môžu zorganizovať vianočné stretnutia pedagógov a študentov vo svojich priestoroch
- prodekanka K. Moláková informovala kolégium o grante MŠ SR s názvom “Internacionalizácia“, požiadala
vedúcich katedier o návrhy na zorganizovanie seminárov a workshopov pre študentov s významnými
odborníkmi z umeleckej praxe zo zahraničia, ktoré by boli financované z tohto grantu. Svoje návrhy môžu
predložiť prodekanke Molákovej do 23.11.2016
- dekan požiadal pedagógov, aby informovali študentov, že je zakázané využívať priestory a odborné pracoviska
fakulty k výrobe súkromných filmov
- prodekanka B. Harumová Hessová informovala o webovej stránke fakulty, ktorá v novej podobe začne
fungovať začiatkom decembra 2016. Poprosila pedagógov, aby informácie pre študentov na web stránke školy
a na face book stránke boli zverejňované prostredníctvom správcov stránok /nie priamo /, čím sa obmedzí
množstvo informácií, ktoré boli posielané duplicitne.
- aj naďalej pokračujú stretnutia dekana FTF s pedagógmi a študentmi jednotlivých ateliérov a katedier na tzv.
katedrovkách
Termín ďalších Kolégií dekana FTF VŠMU v akademickom roku 2016/17:
14. decembra, 18. januára, so začiatkom o 9.00 hod.
V Bratislave, 12.10.2016
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

