Hudobná a umelecká akadémia
Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

Zápisnica
zo zasadnutia
Umeleckej a vedeckej rady
Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica

6. 11. 2015 o 14.30
Botanická 354/2, Banská Štiavnica
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Otvorenie
Rektor HUAJA BŠ ako predseda Umeleckej a vedeckej rady HUAJA BŠ (ďalej len UaVR) privítal
členov UaVR HUAJA BŠ na zasadnutí a oboznámil ich s programom, ku ktorému neboli
pripomienky.
Informácia o prijímacích pohovoroch a stave študentov na jednotlivých ŠP
Prof. Zuzana Martináková informovala prebiehajúcich študijných programoch a počte prijatých
študentov a celkovom počte študentov v jednotlivých ŠP. Na bakalárskych ŠP spolu študuje 21
študentov (z toho 6 cudzincov), na magisterských ŠP študuje 9 študentov (z toho 6 cudzincov). Spolu
študuje na HUAJA 30 študentov.
Informácia o stave zamestnaných a novoprijatých pedagógov
V akademickom roku 2015/2016 máme v stave zamestnaných 14 pedagogických zamestnancov.
Zatiaľ sme neprijali nových pedagógov.
Informácia o štruktúre pedagógov a o zvyšovaní ich kvalifikácie
V habilitačnom konaní je Mgr. Ján Gréner a v doktoranskom štúdiu je Mgr.art. Róbert Kraus a Mgr.
Kurt R. Labacher.
Informácia o umeleckých a vedeckých aktivitách
Rektor HUAJA BŠ informoval členov Umeleckej a vedeckej rady HUAJA BŠ o početných
umeleckých a vedeckých aktivitách HUAJA BŠ. Prof. Martináková informovala o štvrtom festivale
umenia, ktorý skončil v júli 2015. Zároveň v tomto čase prebieha 9. Medzinárodné sympózium Jána
Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení na tému Súčasný vývoj v muzikológii, vedách
o umení a filozofii.

Informácia o pripravovaných voľbách rektora HUAJA
Kancelárka Mgr. Jana Valašťanová informovala o pripravovaných voľbách rektora, ktorému končí
funkčné obdobie začiatkom mája 2016. Voľby budú prebiehať v decembri a v januári.
Diskusia
V rámci diskusie prof. Martináková informovala o získaní prebiehajúcom programe Erasmus+
a o realiyovaných a pripravovaných mobilitách študentov a pedagógov.
Záver
Rektor HUAJA BŠ sa poďakoval členom UaVR za účasť a tvorivé návrhy a pozval na ďalšie
prednášky v rámci medzinárodného sympózia.

prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
rektor
V Banskej Štiavnici dňa 10. novembra 2015

