Zápisnica č. 17/2021 z porady Vedenia FIIT STU zo dňa 10.-11.6.2021
__________________________________________________________________________________
Prítomní:

prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Ries, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková, Dr.
Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Lang, Mgr. Kozíková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

štúdium
personalistika
veda a výskum
propagácia
projekty
AS FIIT
spolupráca
financie
rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Prof. Kotuliak privítal prítomných.
K bodu 1: Štúdium
Dr. Šoltés a Dr. Jelemenská informovali o nasledovných bodoch:
● Zabezpečenie predmetov – Ústav manažmentu STU
Vedenie fakulty rozhodlo, že nebude meniť zabezpečenie predmetov vzhľadom na
zosúladenie študijných programov, avšak ponúka možnosť, aby bol ponúknutý výberový
predmet pre našich študentov, ktorý bude odporúčať.
● Inžinierske a doktorantské prijímacie skúšky 2021/2020 - možnosť pre uchádzačov z
mimo Slovenska.
Vedenie fakulty súhlasí s vykonaním online skúšky na inžinierske a doktorantské štúdium
v akad. roku 2021/2022.
● Vypisovanie bakalárskych a inžinierskych prác v spolupráci s firmami
● panel akreditácie SAAVŠ kontrola - do 25.6.2021
● limity na predmetoch pre akademický rok 2021/2022
● nastavenie harmonogramu akademický rok 2021/2022 tak, aby inžinierske promócie boli
skôr. Inžinierske promócie - je potrebné realizovať v skoršom termíne ako je to
v súčasnosti.
● Nastavenie smerných čísiel na budúci rok
● Promócie 2021 technická príprava
● Zrušenie IT-inžinierske štúdium
● Zmeny v INFO a ISS (Kvantové, MIP, Manažment testovania)- zasadnutie Rady študijných
programov
● Budúcnosť predmetov Priemyselná stáž a Výskumná projektová práca – je potrebná
interná diskusia v pracovnej skupine Spolupráca s priemyslom.
● Spôsob, organizácia a priebeh skúšok na FIIT STU
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Vedenie zobralo na vedomie.
Riaditelia ústavov:
UPAI
● Hodnotenie DP a publikácie: Diplomové práce budú obsahovať abstrakt v rozsahu 5-6
strán. Je potrebná ďalšia interná diskusia.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 2: Personalistika:
Do diskusie sa nikto nezapojil.
K bodu 3: Veda a výskum
Do diskusie sa nikto nezapojil.
K bodu 4: Propagácia
Do diskusie sa nikto nezapojil.
K bodu 5: Projekty
Doc. Ries informoval o nasledovnom:
● Prehľad podaných projektov
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 6: AS FIIT
Dr. Lang informoval o nasledovnom:
● 12.10.2021 plánované všeobecné voľby do zamestnaneckej a študentskej časti
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 7: Spolupráca
Do diskusie sa nikto nezapojil.
K bodu 8: Financie:
Do diskusie sa nikto nezapojil.
K bodu 9: Rôzne
●
●

Vyhodnotenie formuláru: Online jazykové kurzy / Online English language courses
Rada pre vnútorný systém kvality: za FIIT prof. Čičák
Všetky študijné programy, ktoré chceme akreditovať budú nahlásené na STU, ktorá ich
priradí pracovnej skupine, ktorá ich následne posúdi. Po zosúladení študijných programov
všetkých fakúlt a zašle materiál akreditačnej agentúre na akreditáciu. Fakulta vytvára
vnútornú hodnotiacu správu, ktorú predkladá Rade pre vnútorný systém kontroly.

Vedenie zobralo na vedomie.
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TERMÍNY: žiadne plánované termíny

Zapísala: Mgr. M. Slezáková 11.6. 2021
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries
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