Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 1/2016
zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 9.2.2016 o 13.30 hod. v zasadačke dekana
Prítomní: členovia predsedníctva
Ospravedlnený: Ing. Poljovka
Hostia: prof. Oravec. Mgr. Miklovič, doc. Miklovičová, prof. Stopjaková, doc. Bittera, doc. Drozda
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Aktuálne otázky FEI STU
Príprava študijných programov FEI STU na akademický rok 2016/17
Príprava zasadnutia AS FEI, ktoré sa uskutoční 16.2.2016
Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie predsedníctva otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek.
Privítal prítomných členov predsedníctva a hostí.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu pán dekan informoval o príprave rozpisu dotácie na STU. Dotačná zmluva bola podpísaná
v decembri, v súčasnosti sa pripravuje návrh rozpisu na fakulty a pracoviská STU, ktorý bude predmetom rokovania
Kolégia rektora (10.2.), AS STU (29.2.). Dotačná časť rozpočtu je približne na úrovni minulého roka.
Na úrovni STU sa spracúva návrh investícií do budúcich rokov.
Financovanie revitalizácie budovy FEI – časť neoprávnené výdavky sa uskutočňuje v súlade s predchádzajúcou
dohodou s rektorom.
Vyšla nová smernica pre financovanie projektov ŠF.
Na propagáciu štúdia sa na tento rok plánuje vyčerpať rovnaká suma ako minulý rok.
Tajomník fakulty informoval o stave financií na fakultných účtoch, o propagácii, o prepade časti dotácie podľa počtu
študentov.
Predseda senátu uviedol, že k 29.2.2016 končí funkčné obdobie dvoch členov Vedeckej rady FEI. Dekan informoval,
že predkladá na zasadnutie AS FEI návrh na aktualizáciu VR: predĺženie funkčného obdobia končiacim členom na
ďalšie 4 ročné obdobie a doplnenie o ďalších dvoch členov.
K bodu 3 - Príprava študijných programov FEI STU na akademický rok 2016/17
Materiál uviedol prodekan Bittera. Návrhy študijných programov boli pripomienkované z ústavov, pripomienky
zapracoval a stále zapracúva. Oproti minulému roku odbudla v študijnom programe časť úvodných všeobecných
informácií o fakulte, ktoré sú prístupné na webovej stránke fakulty. Študijný program bude tak ako minulý rok len
v elektronickej podobe kvôli vysokým nákladom na tlač. Informácie o doktorandských študijných programoch
doplnila prodekanka Miklovičová. Upozornila, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri zadávaní tém výberu
náležitého študijného programu, nakoľko ešte dobiehajú staré externé študijné programy tak v slovenskom, ako
v anglickom jazyku. Predseda senátu odporučil túto informáciu zdôrazniť na porade riaditeľov.
Návrh študijných programov bude predmetom rokovania pedagogickej komisie.
K bodu 4 - Príprava zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa uskutoční dňa 16.2.2016
Predseda senátu oboznámil prítomných s navrhnutými bodmi programu nasledujúceho rokovania senátu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, privítanie hostí
Schválenie programu rokovania AS FEI, voľba overovateľov a skrutátorov
Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI
Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia FEI
Vyhlásenie výsledkov volieb do AS STU
Prerokovanie rozpočtu FEI STU na rok 2015
Rôzne
Záver

K bodu 5 – Rôzne
D. Rosinová sa opýtala, ako to bude s prístupom, ktorý sme mali cez databázu IEEE. Prod. Stopjaková uviedla, že
projekt CVTI, cez ktorý bol platený prístup do knižníc skončil a čaká sa na nový projekt, resp. náhradné riešenie.
Diskusia bola k propagačnej kampani. Prodekan Bittera spolu s tajomníkom pripravia prehľad čerpania prostriedkov
na propagáciu za rok 2015.

Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU
Zapísala: D. Rosinová

