Zápis z online porady vedenia FEI STU 12.1.2021
Prítomní online:

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

Hostia: M. Bittera
1.

Akreditácia
M. Oravec informoval, že 5.1.2021 bolo stretnutie k akreditácii na FEI za prítomnosti
riaditeľov ústavov. Dňa 13.1.2021 sa bude konať rektorátnaprezentácia o princípoch
nového vnútorného systému kvality pre akademickú obec. V rámci bodu akreditácia
na stretnutí vedenia bol prezentovaný aktuálny zoznam študijných programov, ktoré
fakulta plánuje akreditovať, zosúladiť so štandardami alebo zrušiť v zmysle
dokumentu „Harmonogram zosúladenia VSK, študijných programov a HaI konaní
STU so štandardmi SAAVŠ“. Prebehla diskusia k aktuálnym problémom, tvorbe
odporúčaných študijných plánov na ak. rok 2021/2022, harmonogramu, zloženiu
rady pre VSK (vnútorný systém kvality).

2.

Štúdium
Vedenie súhlasilo s návrhom prodekanky Miklovičovej posunúť termín otvorenia
prijímacieho konania na inžinierske štúdium na ak. rok 2021/2022 na 1.3.2021.
E. Miklovičová informovala, že v priebehu februára budú dopracované ďalšie
podmienky prijímania na inžinierske a doktorandské štúdium. Ž. Eleschová
informovala, že prvé verzie rozvrhu na LS bude rozvrhár posielať budúci týždeň
Úloha: Z. Eleschová má pripraviť harmonogram letného semestra ak. roku
2020/2021. Zohľadniť, že ŠVOČ v LS bude online, počas ŠVOČ bude študijné voľno.

3.

Publikácie
Prebehla diskusia k téme zavedenia publikačného poplatku za publikácie v EČ.
Diskutovaná téma publikovania v MDPI časopisoch.

4.

Kalkulácie hodinových sadzieb
M. Oravec otvoril diskusiu k aktualizácii hodinových sadzieb pre DoVP, DoPČ, DoBPŠ.
K téme existuje Smernica pre jednotný postup pri kalkulácii nákladov úloh výskumu
a vývoja vo všetkých formách podpory výskumu a vývoja na FEI STU č 4/2008 a
dodatok z roku 2009
Úloha: P. Miklovič/V. Stopjaková – Pripraviť sumarizácia možností do 26.1.2020

5.

Rozšírenie dekanátu o 2 pracoviská
P. Miklovič požiadal vedenie o schválenie dodatku k Organizačnému poriadku FEI
STU (Príloha zápisnice), kde je nevyhnutné zaradiť dve novovzniknuté špeciálne
účelové pracoviská:
• INOLab - Centrum pre inovácie a kybernetickú bezpečnosť
• Centrum pre výskum a manažment batérií
Uznesenie: Vedenie FEI STU schválilo Dodatok č. 1/2021 k Organizačnému poriadku
FEI STU v Bratislave, kde sa upravuje Príloha č. 1 "Aktuálny zoznam pracovísk,
špeciálnych pracovísk, účelových zariadení a špeciálnych účelových zariadení FEI
STU v Bratislave".

6. Rôzne
•

Interný termín na FEI predloženia pätíc osôb pre akreditáciu ŠP a HaI je
15.1.2021

•
•
•
•
•
•
•

19.1.2021 o 9:00 bude ďalšie stretnutie k akreditácii (riaditelia ústavov,
dekan, prodekanky pre pedagogiku a vedu)
26.1.2021 o 9:00 bude ďalšie stretnutie vedenia
Nasledujúce Kolégium dekana FEI STU bude 2.2.2021 o 9:00
Zasadnutie Vedeckej rady FEI STU bude 9.2.2021
Kolégium dekana FEI STU s témou zosúlaďovania ŠP sa bude konať 2.3.2021
Ďalšie zasadnutie Vedeckej rady FEI STU bude 9.3.2021
Úloha: R. Vargic zorganizuje zaslanie pozvánok na uvedené stretnutia.

Zapísala: R. Vargic
Overil: E. Miklovičová

Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU:
•

Pripraviť návrh aktualizácii hodinových sadzieb pre DoVP, DoPČ, DoBPŠ. Z: P.
Miklovič. Úloha vytvorená 12.1.2021.

•

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. Z finančných dôvodov nie
je možné úlohu v súčasnosti splniť.

•

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

•

V r. 2021 bude 80. výročie výchovy elektrotechnikov a informatikov.

