Zápis z porady vedenia FEI STU 4.6.2020
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Telek, P. Miklovič, Ž. Eleschová
Hostia: S. Kolenčíková
1.

Požiadavka na realizáciu bakalárskych štátnych skúšok prezenčnou metódou
Prodekanka Eleschová informovala o požiadavke prof. Slugeňa na realizáciu štátnych skúšok
bakalárskeho štúdia v študijnom programe Jadrové a fyzikálne inžinierstvo prezenčnou formou,
vzhľadom k malému počtu zúčastnených študentov. Vedenie odporúča realizáciu štátnych skúšok
online formou. Prezenčná forma štátnych skúšok je možná iba za podmienky, že sa garant ŠP
a riaditeľ ÚJFI zaviažu, že budú zodpovední za zabezpečenie dodržiavania aktuálnych
protiepidemických opatrení a opatrení vypracovaných Útvarom prevádzky a krízového riadenia
Rektorátu STU.

2.

Umožnenie osobného prevzatia potvrdenia o úspešnom ukončení štúdia, vrátenia študijnej
literatúry do knižnice a fyzického zápisu prvákov
Prodekanka Miklovičová informovala, že niektorí absolventi inžinierskeho štúdia majú záujem
o osobné prevzatie potvrdenia o úspešnom ukončení štúdia. Prevzatie potvrdenia bude
umožnené v stanovenom termíne na vrátnici fakulty (odporúčaná je vrátnica na bloku C).
Rovnakým spôsobom bude umožnené aj vrátenie vypožičanej literatúry do knižnice a fyzický zápis
prvákov na štúdium v prípade, že nevyužijú zápis na štúdium bez fyzickej prítomnosti. TPO na
požiadanie zabezpečí potrebné vybavenie (stôl, stoličku, a pod.)

3.

Prerokovanie návrhu rozpočtu FEI na 2020
Vedenie pokračovalo v diskusii o rozpise dotácie a návrhu finančného plánu FEI na 2020 s cieľom
navýšenia mzdového limitu na ústavy FEI. Analyzovalo rozdiel medzi dotačnými zdrojmi
a nedotačnou časťou zdrojov a zaoberalo sa vyčíslením nutných výdavkov. Analýza bude
pokračovať na ďalšom stretnutí vedenia.
Ú: S. Kolenčíková – zašle vyžiadané podklady na ďalšie stretnutie.

Zapísala: E. Miklovičová
Overila: R. 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.
• Zvolať̌ zasadnutie Priemyselnej rady FEI. Z: Oravec, T: najneskôr pri spustení
akreditácie. Úloha trvá.

