Zápis z porady vedenia FEI STU 11. 5. 2021
Prítomní online: M. Oravec, P. Hubinský, Ž. Eleschová, P. Miklovič, E. Miklovičová, V. Stopjaková,
P. Telek, R. Vargic
Hosť: doc. Drozda
1.

Kontrola úloh
-

-

Vedenie zhodnotilo plnenie úloh.
2. kolo prijímacieho konania na Bc štúdium
o prod. Eleschová informovala
§ o termínoch otvorenia 2. kola: 20.5.-15.7.2021,
§ o neotvorení 2. kola pre ŠP API a ET,
§ o plánovanom počte prijatých uchádzačov na jednotlivé ŠP,
o k danému bodu bol prizvaní doc. Drozda, aby vedeniu zdôvodnil plánovaný počet
uchádzačov na ŠP API,
o prebehla diskusia k promo akcii pre uchádzačov, ktorí nebudú prijatí na ŠP API
s cieľom, aby si podali prihlášku v 2. kole na iný ŠP.
Body z predchádzajúceho stretnutia vedenia TACHYUM a MLC budú prerokované na
najbližšom stretnutí.

2. Zosúlaďovanie ŠP
-

Vedenie sa zaoberalo procesom zosúlaďovania ŠP
o na KD bude prediskutovaná
§ možnosť dištančnej metódy vyučovania aj po ukončení mimoriadneho stavu
v súvislosti s pandémiou,
§ formy vzdelávacích činností (prednáška, cvičenia, seminár) pre predmety,
ktoré garantujú odborní asistenti.

3. Výročná správa o hospodárení 2020
-

Vedenie prerokovalo Výročnú správu o hospodárení za rok 2020 bez pripomienok.
Správu je možné ešte pripomienkovať písomne.

Úloha: tajomník predloží Správu o hospodárení do EK AS FEI 18.5.2021

4. Termíny
-

18.5. 2021 – Kolégium dekana
18.5. 2021 – zasadnutie AS FEI
25.5. 2021 – predsedníctvo AS FEI: zaslanie VS do príslušných komisií AS
1.6. 2021 – zasadnutie AS FEI: predloženie VS za 2020
2.6. 2021 – slávnostné zhromaždenie Akademickej obce.

Zapísala: Ž. Eleschová
Overil: P. Miklovič
Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU:
•

Pripraviť návrh na využívanie Cloudu UVP v kalendárnom roku 2022. (Z: prodekan Vargic,
Termín: Začiatok ZS 2021/2022).

•

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.

•

Vyriešiť vzťah a úlohy zástupcov priemyselných firiem v radách študijných programov.
Zvolať zasadnutie Priemyselnej rady FEI. Z: Oravec, T: najneskôr pri spustení akreditácie.
Úloha trvá.

•

Pripraviť koncept osláv 80. výročia výchovy elektrotechnikov a informatikov na FEI.
Zodpovedné osoby: tajomník, prod. Telek a prod. Vargic.
Úloha: trvá.

