Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 15.12.2020
Prítomní: Daniel Donoval, Eva Miklovičová, František Janíček, František Uherek, Gregor Rozinaj, Ján
Kardoš, Jarmila Pavlovičová, Ľubica Rovanová, Martin Donoval, Martin Drozda, Matej Repka, Mikuláš
Bittera, Miloš Oravec, Pavel Lackovič, Peter Hubinský, Peter Miklovič, Peter Telek, Radoslav Vargic,
Viera Stopjaková, Vladimír Kutiš, Vladimír Nečas, Žaneta Eleschová
Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD.
Bod 1 – Informácie z Kolégia rektora
Dekan informoval o záveroch z ostatného rokovania Kolégia rektora, ktoré bolo z technických príčin
prerušené skôr, ako stihlo kolégium prebrať všetky plánované body.
Akreditácia
Všetky akreditačné materiály boli doteraz pripomienkované prodekankami pre vzdelávanie, ale aj
členmi Kolégia rektora. Napriek tomu je stále množstvo pripomienok a termíny zosúladenia sú stále
nereálne. Stále viac dekanov žiada o odklad tohto termínu. Dôležitými termínmi sú 1.2.2021, kedy
zasadá Akademický senát STU a 22.2.2021, kedy zasadá Vedecká rada STU. Obe tieto grémiá sa budú
zaoberať materiálmi súvisiacimi s vnútorným systémom kvality V priebehu januára rektorát plánuje
začať proces zosúlaďovania študijných programov so štandardami SAAVŠ.
Prof. Kutiš sa pýtal, aký bude proces aktualizácie študijných plánov. Prodekanka doc. Eleschová
informovala, že študijné plány sa aktualizujú v mesiaci január 2021. Do začiatku semestra treba mať
pripravené študijné plány na aktuálny semester. Netreba ich však zatiaľ zosúlaďovať s navrhnutými
pravidlami pre tvorbu študijných plánov, ktoré by mali platiť pre nové študijné programy.
Prodekanka doc. Miklovičová v súvislosti s personálnym zabezpečením študijných programov
upozornila, že úprava ŠP by mala prebiehať podľa nových pravidiel.
Covid-19 informácie
Členovia Kolégia dekana sa zaujímali o zo strany štátu deklarované očkovanie proti Covid-19
u zamestnávateľov nad 500 zamestnancov. Dekan reagoval, že toto ešte nie je známe. Očakávame
informáciu od rektorátu.

Bod 2 – Nastávajúce rokovanie AS STU
Prof. Janíček, ako člen predsedníctva AS STU, informoval, že v senáte prevláda zhoda, že by mali byť
schvaľované len nestrategické dokumenty, ako Pracovný poriadok STU. Strategické dokumenty ako
Dlhodobý zámer STU by mali byť iba prerokované.

Zapísal: P. Miklovič
Overil: G. Rozinaj

