Zápis z porady vedenia FEI STU 3.3.2020
Prítomní: V. Stopjaková, P. Hubinský, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Telek, P. Miklovič,
Ospravedlnený: M. Oravec, Ž. Eleschová,
Hosť: M. Donoval
1.

Kontrola úloh

Prodekanka Miklovičová otvorila otázku zahrnutia odmien pedagógom za vedenie predmetov v inžinierskom
ŠP Kozmické inžinierstvo do rozpočtu FEI. Bude riešené na budúcej porade vedenia. Úloha trvá.
2.

Kolégium rektora
Prítomní členovia vedenia
prerokovali jednotlivé body nasledujúceho Kolégia rektora. Každý zaslal svoje pripomienky e-mailom
ostatným členom vedenia. Najviac diskutovanou časťou bol rozpis dotácie STU na rok 2020. Tajomník vyzval
ostatných členov vedenia na zosumarizovanie dát potrebných na rozpis dotácie na mzdy ústavov.

Úloha: Zosumarizovať dáta nevyhnutné na rozpis dotácie na mzdy ústavov, ktoré sú podkladom pre
rozpočet miezd FEI STU na rok 2020. Z: Miklovič, Stopjaková, Eleschová T: ASAP
3.

PR predmet „Aplikácie IT v biznise“
Miklovič
Informoval vedenie o úspešnom úvode tohto voliteľného predmetu. Predmet, ako súčasť náborovej
kampane, má potenciál byť súčasťou snahy zabrániť unikaniu duševného vlastníctvo prostredníctvom
vytvárania spin-off firiem a tom najmä vďaka praktickým cvičeniam, ktoré by mali vyvrcholiť už tradičnou
súťažou „Z garáže do sveta“, ktorá sa koná každý rok na jeseň.

4.

Program pre zlepšenie kvality vzdelávania na FEI STU
Donoval
predstavil program, ktorý je výsledkom leadership programu z roku 2019. Zosumarizoval výsledky
experimentu, ktorý predchádzal predloženému projektu. Vyzval vedenie o podporu a aktívnu účasť na
programe. Najbližšie „náčuvy“ budú 5.3. o 9.00 v B701 na prednáška prof. Kutiša. Program bude pokračovať
v experimentálnej časti. Následne bude predložený zoznam dobrovoľníkov, ktorí sa do programu prihlásia.
(Prezentácia je prílohou zápisu)

Miklovičová
upozornila na nedoriešenú otázku ohľadom sťažností študentov na RNDr. Brillu.
5.

Doplnkové metódy náborovej kampane
Vargic
predstavil doplnkové nástroje, ako Keystone, ktoré sú využívané niektorými fakultami na Slovensku, a to
najmä pri ponuke bakalárskych študijných programov vyučovaných v angličtine. Po diskusii vedenie
vyhodnotila uvedený návrh ako duplicitný voči už prebiehajúcej kampani a na návrh neodporučilo v roku
2020 vyčleniť finančné prostriedky.

6.

Príprava na online formu pedagogiky v súvislosti s Koronavírusom
Vargic
Navrhol, aby sa členovia vedenia zamysleli nad tým, že v krátkom čase bude treba pravdepodobne riešiť
pedagogiku online, resp. minimálne sprístupniť online učebné materiály, prípadne pripraviť video prednášku,
či zvážiť iné online formy.

Zapísal: Miklovič
Overil: Vargic

Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU:

•

Pripraviť vyhodnotenie publikačnej činnosti pre oblasti výskumu 15+17 a oblasť výskumu 16 (IKT). Z:
Stopjaková. Úloha trvá.

•

Hľadať osobné kontakty na vysoké školy na Ukrajine, v Srbsku, Rusku, Bielorusku ohľadne prípadného
vytvárania spoločných ŠP. Z: riaditelia ústavov a členovia vedenia. Úloha trvá.

•

Zatemniť DE 150 a DE 300 Z: Miklovič, T: 31.1.2019. Úloha trvá.

•

Zvolať zasadnutie Priemyselnej rady FEI. Z: Oravec, T: najneskôr pri spustení akreditácie. Úloha trvá.

