Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 2. 3. 2021
Zúčastnení: Daniel Donoval, Eva Miklovičová, František Janíček, Gregor Rozinaj, Ján Kardoš,
Jarmila Pavlovičová, Kutiš Vladimír, Ľubica Rovanová, Martin Donoval, Martin Drozda, Matej
Repka, Mikuláš Bittera, Miloš Oravec, Pavel Lackovič, Peter Hubinský, Peter Miklovič, Radoslav
Vargic, Viera Stopjaková, Vladimír Nečas, Žaneta Eleschová
Bod 1 – Otvorenie

•

Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD, ktoré sa uskutočnilo online formou.

Bod 2 – Informácia - aktuálna situácia v súvislosti s pandémiou covid

•

•
•
•
•

P. Miklovič informoval, že na povolenie sa bude môcť vystaviť len osobám, pre
ktorých je vstup na pracovisko nevyhnutný. V povolení sa bude udávať pracovná
doba.
Uvedené by sa malo rešpektovať aj za cenu zníženia kvality pedagogického procesu
V rámci diskusie sa G. Rozinaj prihováral za sprísnenie režimu na vrátniciach
J. Kardoš poukázal na to, že je treba poučiť vrátnikov aby akceptovali aj doklad
o prekonaní COVID-19
P. Miklovič poukázal na to, že sprísnený režim platí aj pre firmy v budove FEI

Bod 3– Akreditácia - aktuálna situácia

•
•
•
•
•

M. Oravec informoval o zriadení dočasných Rád pre vnútorný systém kvality (RVSK)
M. Bittera poukázal na nutnosť registrácie štatútu na ministerstve školstva
V. Nečas informoval, že 1.3 bolo prvé stretnutie RVSK, na ktorom boli zriadené
pracovné skupiny.
M. Bittera/V. Stopjaková informovali, že pravdepodobne bude treba zvolať vedeckú
radu FEI koncom apríla kvôli schvaľovaniu doplňujúcich kritérií na udeľovanie titulov
doc. Prof.
V. Kutiš sa informoval, č sa môžu vypisovať výberové konania na docentov
a profesorov na profilové predmety, ktorí spĺňajú podmienky akreditácie (odpoveď
bola áno).

Bod 4 – Prerokovanie zámerov na zosúladenie študijných programov v 1. stupni štúdia

•
•

•

Ž. Eleschová predstavila aktuálne zámery, uložené v adresári:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BQ-HgfgMK6ld7I78cMai30ob48Bt2lTE
Prebehla diskusia na tému štúdia v angličtine, v rámci diskusie vystúpili M. Bittera, G.
Rozinaj, E. Miklovičová, F. Janíček, J. Pavlovičová. Výsledkom bolo, že na štúdium
v anglickom jazyku treba myslieť pri ďalšej akreditácii, kedy to bude témou. Bolo
poukázané na to, že štúdium je v Slovenskom jazyku, ale ERASMUS študentov učíme
predmety po anglicky, pričom máme na to ETCS plaketu (LABEL).
E. Miklovičová pripomenula, že každý študijný program (vrátane jazykových verzií,
ktoré majú samostatné číslo) je treba buď zosúladiť, alebo zrušiť,

Bod 5 – Prerokovanie zámerov na zosúladenie študijných programov v 2. stupni štúdia

•
•
•

E. Miklovičová predstavila aktuálne zámery pre 2. stupeň štúdia.
Prebehla krátka diskusia ohľadom jazykových verzií, do ktorej sa zapojili M. Oravec,
V. Kutiš
E. Miklovičová požiadala, aby tí ktorí chcú jazyk uviesť ináč ako je v predstavených
materiáloch majú dať vedieť do 13:00

Bod 6 – Prerokovanie zámerov na zosúladenie študijných programov v 3. stupni štúdia

•

E. Miklovičová predstavila aktuálne zámery pre 3. stupeň štúdia, pričom následne
prebehla krátka diskusia.

Bod 7 – Rôzne

•
•
•
•
•
•

P. Hubinský informoval, že STU vstupuje od 1.3. do protestu, ďalšie informácie na
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-vstupuje-do-protestuvyhlasil-akademicky-senat.html?page_id=14063
V rámci diskusie k novele vysokoškolského zákona vystúpili G. Rozinaj a P. Miklovič.
Ž. Eleschová predstavila dokument s termínmi pre zosúlaďovanie študijných
programoch (dokument sa nachádza v G-Suite v adresári na s materiálmi pre toto
KD)
M. Bittera zhrnul na čo si treba dávať pozor pri vypĺňaní informačných listov
E. Miklovičová pripomenula, že študenti môžu dostať kredity za vedeckú prácu
Prebehla krátka diskusia k zabezpečovaniu profilových predmetov. Ž. Eleschová
poukázala na to, že ten, kto daný predmet zabezpečuje, nemá presne definovaný
podiel na predmete, avšak platí, že by mal byť nosným učiteľom na prednáškach
k danému predmetu.

Na záver M. Oravec poďakoval všetkým za účasť na online stretnutí KD.

Zapísal: R. Vargic
Overila: V. Stopjaková

