Zápis z porady vedenia FEI STU 21.4.2020
Prítomní:

M. Oravec, V. Stopjaková, P. Hubinský, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Telek, P. Miklovič, Ž. Eleschová

1.

Ponuka na participovanie na medzinárodnom výskume Arizonskej univerzity
Prodekan Vargic predstavil ponuku na participovanie na medzinárodnom výskume Arizonskej univerzity,
zameranom na vzťahovú komunikáciu a partnerskú väzbu. Navrhol zverejniť dotazník študentom FEI
s využitím vhodného nástroja (nie emailom prostredníctvom AIS). Vedenie s návrhom súhlasilo.

2.

Rozpis dotácie STU na rok 2020
Dekan informoval o vývoji situácie súvisiacej s prípravou rozpisu dotácie STU na rok 2020. Aktuálne je
navrhnutá verzia V4, o ktorej budú rokovať dekani s rektorom a kvestorom vo štvrtok 23.4.2020.
Úloha: Zaslať pripomienky k verzii V4 rozpisu dotácie STU dekanovi.
T: 22.4.2020 do obeda

3.

Rozpočet FEI STU na rok 2020
Tajomník Miklovič informoval, že s vedúcou Ekonomického oddelenia pracujú na príprave rozpočtu FEI STU
na rok 2020, ale v bezkontaktných podmienkach je to zložité a bude potrebné osobné stretnutie
zainteresovaných pracovníkov. Návrh rozpočtu bude predstavený na porade vedenia na budúci týždeň po
zasadnutí Kolégia dekana.
Úloha: Vypracovať návrh rozpočtu FEI STU na rok 2020.
Z: Miklovič
T: 28.4.2020

4.

Pedagogika
Prodekanka Miklovičová informovala o:


Stanovisku RVŠ k návrhu Sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo - poplatky sú stanovené v neprimerane vysokej výške.



Pripravovanom Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku STU tak, aby bol v súlade s upravenou legislatívou
a reflektoval aktuálne podmienky.



Pripravovanom metodickom usmernení k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok
v letnom semestri akademického roka 2019/2020, ktoré bude predložené na schválenie Kolégiu rektora.



Priebehu prípravy fakultnej prehliadky prác ŠVOČ, ktorá sa bude konať 22.4.2020.

Prodekanka Eleschová informovala o:


Výsledkoch mimoriadnej ankety hodnotenia priebehu on-line výuky zo strany študentov, ktorá prebehla
formou e-prieskumu v AIS v dňoch 15.4.-20.4.2020. Ankety sa zúčastnil nízky počet študentov (7,2 %
Ing. študentov a 10,5 % Bc. študentov). Vyučujúci predmetov s kritickejšou odozvou budú informovaní,
aby mohli urobiť opatrenia na zlepšenie.



Aktuálnom stave prijímacieho konania na bakalárske štúdium – vývoj počtov prihlášok, spustenie
propagačnej kampane od 15.4.2020.

Prodekan Vargic informoval o:


Realizácii nahrávania prednášok z matematiky – v tomto týždni budú realizované 2 prednášky doc.
Rudolfa a 1 prednáška doc. Marka.

Zapísala: : E. Miklovičová
Overila: V. Stopjaková

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.

