Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 14. decembra 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,
Program:
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
2. Nové schválené predpisy na VŠMU
3. Správa o evidovaní prihlášok na štúdium Bc. stupňa
4. Rôzne
1. dekan FTF prof. Šulaj oboznámil prítomných s informáciami z Kolégia rektorky VŠMU:
-na VŠMU v súčasnosti prebieha inventarizácia majetku, dekan požiadal vedúcich ateliérov o zvýšenú
pozornosť pri jej ukončení a následnom vyraďovaní nefunkčných vecí a techniky.
- VŠMU sa prihlásila do rozvojového projektu MŠ, ktorý napomôže propagovať prácu a výsledky školy
a budovať dobrú značku VŠMU. Naša fakulta sa do projektu zapojila dvoma aktivitami „Áčko“ a „Kino Klap“.
2. Kolégium rektorky na svojom zasadnutí prerokovalo a schválilo:
- Smernicu o identifikačných údajoch v zmluvách a dohodách
- Smernicu o verejnom obstarávaní
- Dodatok č. 1 k Ubytovaciemu poriadku
- Dodatok č. 1 k Cenníku za poskytnutie ubytovania
Smernice a Dodatky budú zverejnené na webovej stránke VŠMU v časti „Vnútorné predpisy“.
3. prodekanka K. Moláková informovala kolégium, že na štúdium Bc. stupňa v akademickom roku 2017/18
prišlo spolu 198 prihlášok, niektorí uchádzači poslali prihlášky až na dva študijné programy, preto požiadala
vedúcich ateliérov, aby bližšie koordinovali priebeh pohovorov.
Prijímacie pohovory Bc. stupňa prebehnú v dňoch 2.2. – 10.2.2017.
3.Rôzne:
-prodekan J. Oparty informoval o skúšobnej prevádzke Produkčného systému na FTF. Vyskytli sa technické
problémy, ktoré je potrebné vyriešiť. Zároveň požiadal pedagógov, aby upozornili študentov, že je v systéme
veľmi málo záznamov. Je nutné, aby študenti dodržiavali termíny, ktoré sú zadané v Produkčnom systéme FTF.
- prodekan J. Hardoš poukázal na praktiky študentov pri žiadostiach o granty. Študenti chcú pracovať
s kamerovou technikou najvyššej kvality, ktorú si následne požičiavajú od externých firiem za vysoké prenájmy,
pričom FTF disponuje vyhovujúcou technikou, ktorú študenti nevyužívajú.
- prodekanka B. Harumová Hessová informovala, že termín na podávanie prihlášok na ERAZMUS je do
12.1.2017. Prihláška musí mať odporúčanie vedúceho ateliéru/katedry.
-prof. Ďuriš poukázal na problém, že študenti /kamery, zvuku, strihu /, ktorí budú končiť na Bc. alebo Mgr.
stupni, nie sú dostatočne zapojení v absolventských školských projektoch. K ich realizácií sú do tímov prizvaní
študenti nižších ročníkov, alebo študenti, ktorí už štúdium ukončili, dokonca študenti z iných škôl.
Mgr. art. R. Šveda preto navrhol opätovné stretnutie ateliérov k problematike zostavovania tímov školských
projektov.
-zasadanie VUR FTF sa uskutoční dňa 18.5.2017, na ktorom prebehnú dve habilitačné konania.
Termíny Kolégia dekana v roku 2017:
18. január, 15. február, 15. marec, 12. apríl, 17. máj, 28. jún 2017
V Bratislave, 14.12.2016
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

