Aktivity OPOM 2015

Realizácia projektu ESF “Vedomostná fakulta pre hospodársku prax” ITMS 26110230113
(osobitná stránka projektu na http://www.mtf.stuba.sk/sk/odbory/odbor-poznatkovehomanazmentu/projekty-opom/vedomostna-mapa-ako-nastroj-podporu-vedy-avyskumu.html?page_id=9014)
Zmena v organizačnej štruktúre odboru – od 1.1. 2015 súčasťou odboru Oddelenie vedy
a zahraničných vzťahov
PREHĽAD NAJDOLEŽITEJŠÍCH VÝKONOV 2015
Za administratívnu oblasť odboru:
 Návrh rozpočtu a VO na rok 2015, Plán verejného obstarávania na rok 2016
 Vypracovanie návrhu Organizačného poriadku OPOM s účinnosťou od 1.1.2016
 Vypracovanie Stratégie a koncepcie rozvoja OPOM s účinnosťou od 1.1.2016
 Poskytovanie mesačných reportov prodekanom o činnosti oddelení
 3-mesačné snímkovanie
 Prehľad štatistických údajov pre rôzne procesy hodnotenia a výkazníctva
 Termínová mapa najdôležitejších povinných úloh
Za projektovú činnosť odboru:
 Úspešné ukončenie projektu EÚ Vedomostná fakulta pre hospodársku prax
 Vybavenie priestorov fakulty all-in-one počítačmi pri každej učebni z projektu, zabezpečenie
prezentácie fakulty z projektu na 2 veľtrhoch a zabezpečenie prezentačnej techniky
 Zabezpečenie virtuálnych nahrávok technologických procesov (60 videonahrávok)
 Zabezpečenie profilových prednášok všetkých ústavov fakulty v slovenskom aj anglickom
jazyku
 Zabezpečenie prezentácií ústavov
 Získanie 14 nových partnerov pre fakultu (8 domácich a 6 zahraničných) – spolupráca pri
výskume, podpísané zmluvy o partnerstve
 Vydanie reprezentačných publikácií ( Annual Report 2014, Výskum na MTF, Profil
absolventa, 4 čísla PR časopisu, 2 čísla magazínu Alumni, Welcome)
Za oblasti v kompetencii prodekana prof. Čambála:
Realizované aktivity pre oblasť vedy a výskumu
 Spolupráca pri tvorbe formulára na hodnotenie výskumu – úväzkový list
 Prehľad plnenia úväzkov na výskume
 Prehľad členstiev a podmienok členstva v orgánoch Vega, Kega, APVV, SKHV (vrátane
výstupov pre možných adeptov-48 výstupov)
 Vypracovanie výkazu CRIS (Centrálny informačný systém o vede a výskume)
 Vypracovanie Ročného výkazu o výskume a vývoji (Štatistický úrad SR)
 Procesné mapy: domáce projekty (APVV, Vega, Kega, Mladý výskumník, Mladý výskumník
pokračujúci, Mladý výskumník Excelentné tímy, iné projekty), procesná mapa pozvaná
/vyžiadaná prednáška; spolupráca pri tvorbe Usmernenia k habilitačnému a inauguračnému
konaniu
 Činnosti v oblasti evidencie projektov:
 Vypracovanie riešiteľskej kapacity podaných projektov so začiatkom riešenia 2016
 Doplnenie všetkých anotácií riešených projektov v AIS (z pôvodných 55 chýbalo 44)
 Evidencia všetkých (vrátane podaných) projektov v AIS

 Prehľad riešených projektov na id=11584 vrátane kontroly starších riešených
projektov 2008-2014
 Kompletná aktualizácia riešených projektov v roku 2015
 Dohľadanie všetkých chýbajúcich zahraničných projektov v evidencii MTF
 Aktualizácia statusov všetkých projektov
 Doplnenie pozícií riešiteľov a spoluriešiteľov na aktuálne riešených projektoch pre
vyhľadávanie zoznamu projektov, na ktorých ľudia pracovali (trvalá úloha pre spätné
spracovania na všetkých projektoch evidovaných v AIS) (860 projektov)
 Podanie 2 vlastných projektov: 1. Kega, 2. Iný domáci (Nadácia Tatrabanka)
Realizované aktivity vo vydavateľskej činnosti
 Zabezpečenie vydania prvej publikácie MTF STU v renomovanom vydavateľstve Pearson (A
kategória v akreditácii)
 Vyhľadanie nového publikačného priestoru vo Vydavateľstve a nakladateľstve Aleš Čeněk (zo
zoznamu renomovaných vydavateľov pre A kategóriu akreditácie)
 Plnenie edičného plánu 2015-2016, vydanie 2 čísiel časopisu Vedecké práce (v akreditácii
kategória B evidované v databáze Inspec)
Za oblasti v kompetencii prodekana prof. Marônka:
Realizované aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov
 Vytvorenie nového portálu medzinárodných vzťahov s úplnými informáciami (id=11329)
 Vypracovanie výkazu CRIS – časť zahraničných mobilít a členstiev v medzinárodných
organizáciách (Centrálny informačný systém o vede a výskume)
 Vypracovanie Ročného výkazu o výskume a vývoji - časť zahraničných mobilít (Štatistický
úrad SR)
 Vypracovanie prehľadu členstiev v medzinárodných organizáciách
 Vypracovanie prehľadu platných zmlúv so zahraničnými inštitúciami vrátane vzoru zmluvy
pre spoluprácu so zahraničným subjektom
 Vyriešenie evidencie mobilít v AIS
 Procesné mapy: Prijatie zahraničných hostí, Zahraničné pracovné cesty (vrátane Opatrení
k zahraničnej pracovnej ceste), Postup pri refundácii cestovných nákladov pri zahraničnej
pracovnej ceste (neschválené) ,Mobility Erasmus a mimo Erasmus, Zahraniční partneri
Realizované aktivity v oblasti public relations





Spustenie a aktualizácia Databázy ponuky na spoluprácu s praxou
Vypracovanie nového portálu ocenení (id=11693)
Analýza a prehľad financovania podujatí na rok 2015
Realizácia podujatí (garant): Týždeň knihy, účasť na Techfórum Nitra, 3 výstavy, festival
vedeckých filmov, vianočný bazár, Mikuláš, Vianočná kapustnica, Noc výskumníkov, SAIA
prezentácie
 Realizácia podujatí (support) – pri všetkých ostatných podujatiach fakulty, ústavov, pracovísk
 Upravené všetky web stránky fakulty a ústavov s aktualizáciou za rok 2014
 Vypracovanie nových Stanov Banky kvality- Alumni MTF STU vrátane ich registrácie na
Ministerstve spravodlivosti SR

