Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 17. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
03. 05. 2007

Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Houdková, Ing. Cihlářová
doc. Křupka, Ing. Katolický
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Časový plán akademického roku 2007/2008 (závěrečné usnesení, čl. 3 odst. 5 Statutu FSI,
předloženo a poprvé projednáno na zasedání 12.4.2007, předkládací lhůta zkrácena na
zasedání dne 12.4.2007)
Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2007 (schvalování, § 27 odst. 1 písm. c)
zákona o VŠ, předloženo a poprvé projednáno na zasedání 12.4.2007, předkládací lhůta
zkrácena na zasedání dne 12.4.2007)
Příprava shromáždění akademické obce FSI (čl. 21 odst. 2 VJŘ AS FSI)
Informace z grémií
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty – děkana FSI doc. Doupovce,
proděkana FSI doc. Chmelíka, tajemníka FSI Ing. Dumka a všechny přítomné členy AS FSI.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Houdková, Ing. Cihlářová
Hlasování:
pro: 18 proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Křupka, Ing. Katolický
Hlasování:
pro: 18 proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 21 proti: 0
zdržel se: 0
Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 21 proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Chmelík informoval:
1) o Směrnici rektora č. 9/2007, která stanovuje strukturu a formální úpravu titulního listu VŠKP,
způsob jejich odevzdávání, uchovávání a zveřejňování na VUT v Brně a o problémech, které
jednotná úprava titulního listu přinesla
2) o počtu přihlášených studentů do BS na ak. rok 2007/2008
3) o nové podobě přijímacích zkoušek
Pan děkan informoval o návrhu metodiky hodnocení výzkumu a vývoje na rok 2007, seznámil AS FSI
s některými změnami a informoval o připomínkách, které FSI k nové metodice vznesla (např.
dopracovat jednoznačnou definici pojmů, vrátit hodnocení konferencí na původní stav, zvážit finanční
náročnost mezinárodních patentů).

ad 4) Časový plán akademického roku 2007/2008
Studijní komise projednala časový plán ak. roku 2007/2008 a nemá námitek s tím, že bude upraven
způsob ukončení některých předmětů dle jednotlivých oborů ze zkoušky na klasifikovaný zápočet.
Usnesení: AS FSI projednal časový plán akademického roku 2007/2008 a nemá k němu připomínek.
Hlasování:
pro: 21 proti: 0
zdržel se: 1

ad 5) Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2007 (schvalování, § 27 odst. 1
písm. c) zákona o VŠ, předloženo a poprvé projednáno na zasedání 12.4.2007,
předkládací lhůta zkrácena na zasedání dne 12.4.2007)
Úvodem pan děkan připomněl, že rozpočet na rok 2007 má kvalitativně jiný charakter než rozpočty
minulých let z hlediska započítávání výsledků výzkumné činnosti a ocenil práci finanční komise při
tvorbě rozpočtu. Dále se zmínil o plánovaných fakultních investičních akcích a o možnostech jejich
financování.
Tajemník fakulty Ing. V. Dumek seznámil AS FSI se změnami, ke kterým došlo v Rozdělení
finančních prostředků FSI VUT na rok 2007 od jeho předložení v průběhu projednávání. Jsou to
především:
1) upravená výše režie výzkumného centra LÚ
2) doplněné bodové ohodnocení ústavů
3) úpravy personálií
4) úprava příspěvku fakulty na FRVŠ
5) korekce mzdových prostředků
Závěrem svého vystoupení požádal Ing. Dumek o zařazení předložení výroční zprávy do programu
příštího zasedání AS FSI.
Stanovisko FK: FK považuje změny, ke kterým došlo v Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na
rok 2007 od jeho předložení za nepodstatné a Rozdělení doporučuje ke schválení.
Proběhla diskuze k návrhu Ing. Ramíka zveřejnit rozpočet FSI v informačním systému fakulty
( HeRoDiS).
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Usnesení: AS FSI konstatuje, že změny, ke kterým došlo v průběhu projednávání návrhu Rozdělení
finančních prostředků FSI VUT na rok 2007, nepovažuje ve smyslu jednacího řádu AS FSI za
podstatné.
Hlasování:
pro: 22 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: AS FSI schvaluje Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2007 ve znění
projednaném na zasedání AS FSI dne 3.5.2007.
Hlasování:

pro: 22 proti: 0

zdržel se: 0

ad 6) Příprava shromáždění akademické obce FSI (čl. 21 odst. 2 VJŘ AS FSI)
Termín shromáždění akademické obce navržený na minulém zasedání AS FSI na čtvrtek 17.5.2007
zůstává beze změny. Program shromáždění bude obsahovat:
- zprávu o činnosti AS FSI za uplynulé období
- vystoupení děkana FSI
- diskuzi

ad 7) Informace z grémií
Ing. Roupec krátce informoval o minulém zasedání AS VUT.

ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 7. června 2007 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana FSI. Do programu bude zařazena Výroční zpráva o hospodaření FSI v roce 2006.
Hlasování:

pro: 18

proti: 0

zdrželi se: 1

ad 9) Různé
Ing. Roupec informoval o stanovisku rektorátu k možnosti vyplatit mimořádně ubytovací stipendium
studentům NMS, kteří přešli z tříletého na dvouletý obor, a tím ztratili v posledním roce studia na
ubytovací stipendium nárok. Z důvodu, že studenti byli informováni o možných důsledcích přestupu,
je stanovisko rektorátu zamítavé.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Příloha :
Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec Ph.D.
předseda AS FSI

Petra Nováčková
předsedkyně SK AS FSI

Zapsal: Brigita Rohovská
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