Zápis 09_KD_2015_12_08
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 08.12.2015

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1. Informácie z kolégia rektora (Ľ. Vitková)
2. Informácie dekanky (Ľ. Vitková)
3. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
4. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
7. Rôzne.
Dekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.:
 Otvorila zasadanie, privítala prítomných.
 Za overovateľa zápisnice určila prof. Ing. arch. Petra Vodrážku, PhD.
Informácie z kolégia rektora:
 Projekt UVP STU (Univerzitný vedecký park) – všetky UVP v jednotlivých lokalitách STU centrum, STU
Mlynská dolina a STU Trnava majú svojho vedúceho. Schvaľoval sa organizačný poriadok UVP.
 Bol vypracovaný návrh dodatku k Organizačnému poriadku R-STU.
 Návrh o vydraženie pozemkov v Nižnej Boci – majetok SvF STU.
 Na výmenu okien by sme mali z R-STU dostať 128 tis. € z nevyčerpaných prostriedkov SjF.
 Návrh na udelenie Medaily STU Dr.h.c. prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc. za celoživotné dielo, obzvlášť
aktívnu spoluprácu s STU.
 Bol otvorený návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2016.
Prof. Kováč:
 Rada vysokých škôl o metodike rozpočtu rokovala, pre FA STU to vyzerá dramaticky horšie, dlhoročné
pripomienky, ktoré boli z našej strany zasielané na ministerstvo, neboli akceptované.
Ostatné:
 Prišli nové výzvy na projekty Horizont 2020;
o za FA STU zodpovedná Mgr. Soňa Wagnerová,
o nutnosť používania fakultného loga pri aktivitách.
 28.11.2015 sa uskutočnil okrúhly stôl o vysokých školách – smerovanie na zmeny;
o požiadavka navýšenia financovania VŠ,
o akreditácia – kritériá – internacionalizácia akreditačného procesu,
o hodnotenie odborov,
o celková iná filozofia kritérií, väzby na garantov, profesorov ...
 ZSC Fínsko akademické a vedecko-technické fórum – črtá sa možnosť spolupráce v Tartu a Talline,
o spolupráca so školou Alvara Aalta – bude treba permanentne vyvíjať snahu o spoluprácu,
najpravdepodobnejšia sa ukazuje spolupráca v oblasti dizajnu.
 V hodnotení ARA sme poklesli zo 17. na 19. miesto, pred FA STU je MTF STU.
 Pripomenula nutnosť včasnej evidencie umeleckých a publikačných výstupov.

Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.:
 Seminár doktorandov sa bude na FA STU konať 19.01.2016.
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Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.:
 Na ústavy bol rozoslaný koordinačný kalendár pedagogických činností v skúškovom období.
 Tento týždeň po obdržaní koordinačných termínov budú môcť byť vypísané termíny skúšok.
 Pracuje sa na zostavovaní skúšobných komisií;
o pri D a KAKP došlo k miernej zmene názvov štátnych skúšok,
o prihlasovanie študentov na štátne skúšky bude prebiehať výlučne cez AIS.
 Obhajoby ateliérových prác – všetky ateliéry budú odovzdávané na úložisko v AIS;
o v prípade potreby bude zorganizované školenie ohľadom práce s úložiskom.
 Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy:
o na štúdium na FA STU v AR 2016/2017 v 1. stupni štúdia sa prihlásilo 402 študentov, z toho:
 AU 262, D 123, KZA 17,
o stretnutie garantov predmetov sa uskutoční 10.12.2015 o 10.00 hod. v zasadačke dekanátu FA STU,
o dekankou budú vymenované hodnotiace komisie.
 Študentské mobility:
o vo štvrtok sa v AIS otvorí možnosť na podávanie prihlášok na Erazmus+,
o bude vydaná smernica dekanky ohľadom Erazmus+,
o povinný bodovací systém – na FA STU bodovanie 40-30-30.
 Aktualizácia informačných listov a sylabov predmetov – všetko musí byť správne vyplnené v AJ;
o informačné listy – termín do konca novembra,
o pracuje sa na hromadnom uznávaní predmetov pre študentov,
o v prípade potreby bude zorganizované školenie.
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.:
 07.12.2015 – prof. Kováč vypracoval plán využitia priestorov Ústavu urbanizmu a územného plánovania
a Ústavu krajinnej a záhradnej architektúry.
 09.-11.12.2015 budú dodané zariadenia pre laboratórium farby. Zariadenia bude preberať pani doc.
Urlandová.
 Prof. Pavel Gregor vypracoval monitorovaciu správu projektu INFRA I. v Banskej Štiavnici, 04.12.2015 bola
doručená pani Fančovičovej na R-STU.
 Spoločnosť RB production dokončila výmenu okien na Ústave urbanizmu a územného plánovania a
03.12.2015 nastúpila na Ústav dizajnu. Práce postupujú podľa harmonogramu.
Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová:
 Tento týždeň je posledná možnosť na zúčtovanie hotovostných drobných nákupov.
 Všetky faktúry na úhrady treba bezodkladne dodať do učtárne.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka FA STU

......................................................

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
overovateľ zápisnice

.......................................................

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 08.12.2015

........................................................
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