Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Zápisnica PAS č. 1/2017
zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 14.2.2017 o 13 hod. v zasadačke
dekana
Prítomní: členovia predsedníctva (prof. Uherek, prof. Hubinský, doc. Rosinová, Ing. Hanic)
Hostia: prof. Oravec, prof. Stopjaková, doc. Bittera, Dr. Drozda, doc. Beláň, doc. Žiška, doc.
Jančárik, Mgr. Miklovič
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Aktuálne otázky FEI STU
Predstavenie študijných programov na akad. rok 2017/18
Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2017
Rôzne
Záver

K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie predsedníctva akademického senátu otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Uherek. Privítal
prítomných senátorov a hostí.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu vystúpil dekan, prof. Oravec. Informoval o tom, že nie je zatiaľ známa
definitívna suma pre tohtoročný rozpočet, nakoľko platnosť dotačných zmlúv bola z ministerstva
pozastavená. Uviedol, že bolo podpísané memorandum o spolupráci na úrovni podpredsedu vlády P.
Pelegriniho s UK, STU a EU. Možno predpokladať, že v rámci spolupráce bude možné pracovať na
úlohách pre štátnu správu. Zajtra bude na FEI tlačová beseda M. Musilovej, ktorá v súčasnosti
spolupracuje s FEI.
Prof. Hubinský sa opýtal, kedy bude zateplený A blok. Dekan odpovedal, že by sa to malo robiť
v rámci projektu ACCORD, bližšie informácie o stave tohto projektu v súčasnosti nemáme.
Doc. Rosinová sa pýtala na možnosť využívať cloud vybudovaný v rámci vedeckého parku na FIIT.
Prodekan Drozda odpovedal, že v dohľadnej dobe by mala byť možnosť využívať virtuálne desktopy,
ako to bude s privátnym cloudom uvidíme.
K bodu 3 – Predstavenie študijných programov na akad. rok 2017/18
Študijné programy uviedol prod. Bittera, hlavnou zmenou je nová koncepcia prvých ročníkov
bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia, kde namiesto 6 predmetov po 5 kreditoch bude 5 predmetov po
6 kreditoch. V študijných programoch sa zredukovali opisné časti, aby sa zvýšila prehľadnosť
a čitateľnosť. Predseda pedagogickej komisie AS FEI, doc. Jančárik informoval, že zasadnutie tejto
komisie bude v stredu 15.2. o 9.00 v priestoroch PGO. Prof. Uherek pripomenul, že podľa dohody zo
senátu treba o termínoch zasadnutia komisií informovať všetkých členov senátu, aby sa v prípade
záujmu o problematiku mohli zasadnutia komisie zúčastniť.

Prof. Hubinský sa pýtal na rozsah priamej výučby v štúdiu dištančnou metódou. Odpoveď: nie je to
limitované zákonom.
Prebehla diskusia o možnosti kontroly účasti na prednáškach (v zmysle platného študijného poriadku
sú prednášky povinné). Prod. Bittera zdôraznil, že treba na začiatku semestra mať aktualizované
podmienky pre absolvovanie predmetu (v AIS), oboznámiť s nimi študentov a dodržať ich, aby sa
predišlo ich prípadným sťažnostiam. To sa týka aj účasti na prednáškach.
Doc. Jančárik sa pýtal prečo je do budúcnosti predpísaný rozsah predmetov 2-2. Dekan odpovedal, že
taká je dohoda na fakulte (na úrovni kolégia dekana).
K bodu 4 – Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2017
Predseda AS povedal, že sa nebude môcť zúčastniť zasadnutia, vedením zasadnutia poveril predsedu
ZČ, prof. Hubinského. Zasadnutie sa bude konať o 14.00 v B klube.
Dekan uviedol, že na rokovanie AS predkladá návrh na doplnenie Vedeckej rady o súčasného dekana
Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity prof. Špánika.
Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, privítanie hostí
Schválenie programu, schválenie zápisnice, odsúhlasenie overovateľov a skrutátorov.
Aktuálne otázky FEI STU
Prerokovanie študijných programov na FEI STU na akad. rok 2017/18
Schvaľovanie návrhu na doplnenie Vedeckej rady FEI STU
Rôzne
Záver

K bodu 5 – Rôzne
Tajomník uviedol, že náborová kampaň na získavanie študentov bola úspešná (počet zapísaných
študentov klesol oveľa menej ako na niektorých iných fakultách), je zámer tento rok vyčleniť
v rozpočte na nábor rovnakú sumu ako v minulom roku.
K bodu 5 – Záver
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť.

Prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU
v. r.

Zapísala: Rosinová

