Zápisnica č. 22/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 21. 5. 2020
(GoogleMeet)
Prítomní: Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, Karoliová, MBA, Ing. Palatinusová,
doc. Chudá – zástup riaditeľa UISI
Ospravedlnení: prof. Kotuliak, doc. Lacko
Program:
1. Návrh na možnosť odpísania opakovaných predmetov pred konaním prvého termínu skúšky
2. Zabezpečenie matematických predmetov – katedra matematiky Stavebnej fakulty STU
3. Rôzne
Rokovanie vedenia FIIT:
Dr. Ries privítal členov vedenia, ospravedlnil neúčasť dekana na rokovaní z dôvodu jeho neodkladných
pracovných povinností a otvoril rokovanie.
K bodu 1: Návrh na možnosť odpísania opakovaných predmetov pred konaním prvého termínu skúšky
o

Dr. Šoltés:
● V nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s globálnou pandémiou ochorenia COVID-19, navrhuje
v súlade so študijným poriadkom STU umožniť študentom, ktorí majú v LS 2019/20 zapísaný
opakovaný predmet „druhýkrát zapísaný“, aby im bolo umožnené pred prvým termínom skúšky
prostredníctvom študijného oddelenia odpísanie tohto predmetu. Pričom každému študentovi by
bolo umožnené odpísanie maximálne jedného predmetu. U študentov, ktorí majú predmet
zapísaný prvýkrát, navrhuje ponechať bezo zmeny.

UZNESENIE: Vedenie fakulty schválilo predložený návrh na odpísanie jedného opakovaného predmetu
(pozri. definícia vyššie) jednohlasne a bez pripomienok.
K bodu 2: Zabezpečenie matematických predmetov – katedra matematiky Stavebnej fakulty STU
o

Dr. Šoltés:
● Informoval vedenie, že FIIT má záujem naďalej spolupracovať so Stavebnou fakultou, katedrou
matematiky, ktorá nám zabezpečuje výučbu matematických predmetov.

UZNESENIE: Vedenie fakulty odsúhlasilo bez pripomienok, že odborným garantom matematických
predmetov na FIIT zostáva naďalej prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
● Dr. Šoltés bude o uznesení vedenia FIIT STU informovať prodekanku SvF STU.
K bodu 3: Rôzne
o

Dr. Jelemenská
● Termín podávania prihlášok na ERASMUS je do 17. 6. 2020.
● Pre zabezpečenie online štátnic je navrhovaný systém Webex meetings, budú pripravené 4 kontá
alias, systém sa nastaví a pred štátnicami bude otestovaný.

o

Dr. Šoltés
● Informoval vedenie, že z dôvodu postupného uvoľňovania obmedzení v súvislosti s pandémiou
COVID-19, by v prípade záujmu bolo možné zorganizovať štátne záverečné skúšky prezenčnou
formou. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že študenti sa museli odhlásiť z internátov a mohli by mať
problém s ubytovaním, štátnice prezenčnou formou neodporúča.

UZNESENIE: Vedenie fakulty odsúhlasilo že štátne záverečné skúšky na FIIT STU prebehnú iba dištančnou
formou, teda online.
o

doc. Chudá
● Informovala vedenie o príprave skúšobných komisií na UISI.
● Požiadala, aby mali štátnicové komisie možnosť otestovať si prácu so systémom Webex
v predstihu.
▪ Dr. Jelemenská informovala vedenie, že v každej komisii navrhnú 2 tajomníkov – jeden bude
zapisovateľ, druhý bude koordinovať a spravovať Webex. Zaškolenie komisií a testovanie
systému bude včas zorganizované a zabezpečené tak, aby skúšky prebehli plynule.

o

Ľ. Palatinusová
● Kvestor STU oslovil jednotlivé fakulty s požiadavkou na vyčíslenie nákladov a dopad na rozpočet
fakulty, v súvislosti s obmedzeniami spôsobenými pandémiou COVID-19. Tajomníčka fakulty
požiadala členov vedenia a riaditeľov ústavov o súčinnosť pri vypracovávaní tohto dokumentu.

o

M. Karoliová
● Informovala vedenie, že je v príprave propagácia projektov FIIT STU. Vyzvala riaditeľov ústavov
aby poslali podklady k projektom z ich ústavov, ktoré chcú spropagovať.
● Pripravuje sa informačný materiál ku skúškam.
● Pripravuje sa informácia k organizácii štátnych záverečných skúšok.

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 21. 5. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

