Zápis 02_KD_2018_02_12
z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave
zo dňa 12.02.2019

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Kontrola plnenia úloh (P. Gregor)
2. Informácie dekana fakulty (P.Gregor)
3. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D . Končeková)


diskusia a uzavretie metodiky pedagogických úväzkov

4. Výzva na vypísanie tém dizertačných prác pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium
v akademickom roku 2019/2020 (J. Legény)
5. Informácie prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň)
6. Rôzne
1. Kontrola plnenia úloh (P. Gregor)


požiadavka prod. Morgensteina na doc. Lukáča, vedúceho ÚVTM, aby sa skontaktoval s Mgr. art.
Šudom za účelom bezodkladného dodania podkladov ku kompletizácii pasportizácie priestorov FA

2. Informácie dekana fakulty (P. Gregor)
 nasledujúca „Cena dekana“ na FA prebehne 24.09.2019 pri príležitosti otvorenia AR 2019/2020;
v tento deň sa zároveň uskutoční imatrikulácia študentov 1. ročníka
o prof. Kováč: navrhuje výstavu študentských prác robiť v čase promócií, aby práce videli aj
rodinní príslušníci študentov
o prod. Končeková: výstava posterov bude aj počas obhajob DP v rámci plánovaných tzv.
„prieskumov“
 plánuje sa robiť slávnostné ukončenie AR, rozlúčka so študentmi a poďakovanie zamestnancom
 v termíne do 06.06.2019 je potrebné zrealizovať a vyhodnotiť pravidelne prebiehajúce súťaže: o
Cenu prof. Karfíka, prof. Vilhana, prof. Hrušku atď.
3. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková)


diskusia a uzavretie metodiky pedagogických úväzkov
o

19.02.2019 bude stretnutie časti pedagógov, ktorí vyučovali v ZS 2018/2019 predmety 1. st.
štúdia v študijnom odbore 5.1.1 Architektúra a urbanizmus

o

garanti predmetov prinesú na stretnutie práce študentov – nie len vynikajúce, ale tiež také,
ktoré boli hodnotené C, D...

o

za účelom zvýšenia kvality, koordinácie a porovnania obsahového rámca výučby jednotlivých
predmetov sa budú v blízkej budúcnosti konať stretnutia garantov študijných programov,
garantov predmetov a študijných poradcov pre 1. stupeň štúdia A+U



prof. Kováč: navrhuje experimentálne zavedenie úväzkového listu predmetu



dek. Gregor: najviac pripomienok bolo k počtu študentov v jednotlivých študijných skupinách,
v porovnaní s inými fakultami architektúry (ČVUT Praha, VUT Brno...) sme na tom, čo sa týka počtu
študentov na pedagóga, zle



dek. Gregor: je potrebné klásť stále vyšší dôraz na vyššiu efektivitu výučby
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4. Výzva na vypísanie tém dizertačných prác pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium
v akademickom roku 2019/2020 (J. Legény)


prod. Legény: všetci vedúci ústavov dostali list od prodekana týkajúci sa inštrukcií a podmienok
vypisovania dizertačných prác


v rámci dokumentu boli zverejnené odporúčané okruhy dizertačných tém



tento rok bude iba jedna prijímacia komisia pre uchádzačov v rôznych študijných odboroch



dek. Gregor: chceme intenzívnejšie pracovať s doktorandmi - predstavujú 1/3 tvorivých pracovníkov



doc. Vinárčiková: bolo by dobré sresniť kritériá požadovaných výkonových štandardov publikačnej
činnosti doktorandov, ktoré sú podmienkou úspešného absolvovania doktorandského štúdia
v jednotlivých odboroch



prod. Legény: bude predložená výzva na 2 postdoktorandské miesta

5. Informácie prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň)


pror. Moravčík zverejnil výsledky k projektu: „STU ako líder digitálnej koalície“; FA splnila podmienky
a bude pracovať na troch projektoch; za FA boli nominovaní jednotliví zástupcovia z radov
zamestnancov



dek. Gregor: najslabšie miesto našej fakulty je vo významných VV grantoch – je potrebné sa viac
zapájať, hľadáme prostriedky, ako ešte viac motivovať zamestnancov; je v záujme, aby sa mzdové
prostriedky priamo premietali do platov; je nutné zvýšiť najmä počet zahraničných grantov +
projektov pre prax



prod. Morgenstein: na R-STU je vytvorený systém odmeňovania zamestnancov, ktorí podajú projekt

6. Rôzne


dek. Gregor: zajtra popoludní vedúci ústavov dostanú upravenú verziu Pasportizácie FA STU;
pripomienky je možné podať do pondelka 18.02.2019

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
dekan FA STU

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

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
overovateľka zápisu

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 12.02.2019

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