FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ
Akadémia umení
AKADEMICKÝ SENÁT
Ul. Horná 95, 974 01 Banská Bystrica
Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu FDU AU, ktoré sa konalo dňa 30. septembra 2009
___________________________________________________________________________
Prítomní:

doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. – predseda
Mgr. Art. Kateřina Javorská - podpredsedníčka
doc. Vladimír Štric
Mgr. art. Alexandra Záborská, ArtD.
Mgr. Peter Dimitrov
Mgr. Martin Palúch, PhD.
Jana Pupáková
Dávid Badin
Jana Janove
Alžbeta Vaculčiaková
Michal Récky

Hostia:

doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD.
Mgr. art. Katarína Mišíková

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Schválenie študijných programov pre ak. rok 2009/2010
2. Informácia o výsledku hodnotenia Akreditačnej komisie FDU AU.
3. Kontrola uznesení

4. Rôzne
Na zasadnutí AS FDU prítomných členov AS a hostí privítal predseda AS FDU AU doc.
PhDr. J. Sládeček, PhD. a oboznámil ich s programom zasadnutia.
K bodu č.1
Predseda AS FDU AU informoval prítomných o zmene garantov magisterských
študijných programov pre akademický rok 2009/2010, ktorí boli navrhnutí FDU AU pre
Akreditačnú komisiu. Študijný program Herectvo bola nahradená doc. Elena Holičková,
ArtD., mimoriadna profesorka prof. Mgr. Ljuboslavom Majerom. Študijný program
Filmová dokumentárna tvorba doc. MgA Olga Sommerová, mimoriadna profesorka, bola
nahradená prof. Mgr. Goranom Markovičom.

Nakoľko prof. Mgr. Ljuboslav Majera ako garant magisterského študijného programu
Divadelná réžia bol presunutý na magisterský študijný program Herectvo, Divadelná
réžia nemá v tomto akademickom roku garanta, nespĺňa kritériá spôsobilosti
uskutočňovať daný študijný program.
Členka AS FDU AU Mgr. Art. K. Javorská oslovila pána dekana doc. Mgr. Milana
Švehlíka, ArtD., či je záruka, že magisterský študijný program Filmová dokumentárna
tvorba bude akreditovaný. Pán dekan prítomných informoval, že potrebné doklady
zmeny garanta boli odovzdané na rektorát Akadémie umení. Na otázku presného dátumu
odovzdania nevedel odpovedať. Dodatočne bolo zistené, že materiály o zmenu garanta
Filmovej dokumentárnej tvorby neboli na rektorát zaslané.
Následne predseda AS FDU AU doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. vyzval členov
k hlasovaniu a schváleniu študijných programov FDU AU pre akademický rok
2009/2010 tak, ako boli predložené členom AS FDU prodekankou pre vzdelávaciu
činnosť Mgr. art. Katarínou Mišíkovou mailom dňa 29. septembra 2009 č.j. 14/09/FDUas.
AS FDU Študijné programy v akademickom roku 2009/2010 v predloženej podobe
schválil, verejným hlasovaním s počtom hlasov 11.
K bodu č. 2
Nakoľko Fakulta dramatických umení AU do dnešného dňa neobdržala meritórne
vyjadrenie Akreditačnej komisie, v prípade, že FDU AU dostane vyjadrenie Ministerstva
školstva SR, AS FDU AU sa bude danou skutočnosťou zaoberať na najbližšom
zasadnutí.
K bodu č. 3
Ako prvý bod uznesenia AS FDU AU uložil dekanovi FDU AU prejednať úpravu
znižovania úväzkov pedagogickým pracovníkom počas letného obdobia s vedúcimi
jednotlivých katedier a prerokovať túto problematiku na najbližšom zasadnutí kolégia
dekana FDU AU, na otázku členov AS FDU AU prítomnej verejnosti jedného z vedúcich
katedier FDU AU, odpovedal prof. Ivan Stadtrucker, CSc., že danú skutočnosť nemá
v pamäti. AS FDU AU sa dohodol, že zápisnica zo zasadnutia kolégia dekana
s prerokovaním danej skutočnosti bude súčasťou tejto zápisnice.
Pretože druhý bod uznesenia sa týkal Akademického senátu FDU AU, po skončení
zasadnutia predseda AS FDU AU požiadal prítomnú verejnosť, aby opustila zasadaciu
miestnosť, AS prerokoval voľby v zmysle čl. 8 ods. 3 hlasovacieho poriadku Volebného
a rokovacieho poriadku AS FDU AU.
V tajnom hlasovaní sčítaním odovzdaných platných hlasovacích lístkov v počte 11 bola
do funkcie podpredsedníčky AS FDU AU s počtom hlasov 10 – jeden člen sa zdržal
hlasovania zvolená Mgr. Art. Kateřina Javorská.
V tajnom hlasovaní sčítaním odovzdaných platných hlasovacích lístkov v počte 11 bola
do funkcie tajomníčky AS FDU AU s počtom hlasov 10 – jeden člen sa zdržal hlasovania
zvolená Jana Pupáková.

K bodu č. 4


AS FDU AU riešil Sťažnosť študentov FDU AU k zmene študijného programu
počas štúdia, doručenú predsedovi a členom AS FDU AU mejlom dňa 21.
septembra 2009 č. j. 13/09/FDU-as.
V diskusii vystúpila študentka prvého ročníka magisterského štúdia Jana Bošelová
s otázkou na dekana FDU AU, aký študijný program budú v akademickom roku
2009/2010 študovať, keď do výkazu o štúdiu v akademickom roku 2009/2010 si
na zápise dňa 10. septembra 2009 zapísali neakreditovaný a AS FDU AU
neschválený študijný program Filmová tvorba.
Na danú tému v diskusii vystúpil pán rektor AU doc. Mgr. art. Matúš Oľha,
mimoriadny profesor, poukázal na iniciatívu dekana FDU AU a apeloval na
konštruktívne riešenie danej situácie.
Členka AS FDU AU Jana Pupáková prítomných informovala, že na vzniknutú
skutočnosť písomne upozornila mailom dňa 08. 09. 2009 prorektora pre
vzdelávaciu činnosť PaedDr. Petra Vítka, okrem porušenia zákona o VŠ 131/2002
vedenia FDU AU, upozornila hlavne na problém, ktorý nastane pri spracovaní
údajov študentov FDU AU do Centrálneho registra študentov MŠ SR
v akademickom roku 2009/2010.
Prítomní študenti FDU AU zobrali na vedomie vysvetlenia a stanovisko dekana
FDU AU k zmene študijného programu v akademickom roku 2009/2010 na zápise
v dňoch 10. a 11. 09. 2009 na študijný program Filmová dokumentárna tvorba.



Na zasadnutí predseda AS FDU AU prítomným členom AS FDU AU predložil na
schválenie Žiadosť o akreditáciu doktorandského študijného programu (III. stupeň
VŠ štúdia), Nový študijný program v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný
program Divadelné umenie Akadémie umení Fakulty dramatických umení
v Banskej Bystrici.
AS FDU AU verejným hlasovaním Žiadosť o akreditáciu študijného programu
doktorandského štúdia jednohlasne schválil a odporučil postúpiť Žiadosť
Akreditačnej komisii.



Študent Dávid Badin prítomných informoval o stave prípravy webovej stránky
študentov FDU AU. Pri realizácii je potrebná spolupráca s pracovníkom rektorátu
AU.

Uznesenie:
1. Predseda AS FDU AU informoval o zmene garantov v magisterskom študijnom
programe Herectvo a v magisterskom študijnom programe Filmová dokumentárna
tvorba.
2. AS FDU AU schválil študijné programy v akademickom roku 2009/2010 v predloženej
podobe.
3. AS FDU AU schválil Žiadosť o akreditáciu študijného programu (III. stupeň VŠ štúdia),
Nový študijný program v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Divadelné
umenie Akadémie umení Fakulty dramatických umení.

Predseda AS FDU AU ukončil zasadnutie a prítomným členom a verejnosti poďakoval za
účasť.

doc. PhDr. J. Sládeček, PhD.
predseda AS FDU AU

Zapísala: Jana Pupáková

Zápisnicu overila: Mgr. Art. Kateřina Javorská

