Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 18. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 8. 4. 2004

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 16:15 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Chvalinová, Dr. Lepková
doc. Pacal, Ing. Ramík
Dr. Jaroš

Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Informace vedení fakulty
4) Návrh rozpočtu FSI pro r. 2004 – konečné usnesení (§ 27 odst.1 písm.c zákona
o VŠ)
5) Projednání časového plánu akademického roku 2004-2005 (čl.5 odst.2 Statutu
FSI)
6) Informace o plánovaných redislokacích FSI v r. 2004-2005 (Ing. Kotek)
7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
8) Informace z grémií
9) Různé
Zasedání zahájil předseda AS FSI Dr. Jaroš, který přivítal přítomné senátory a senátorky a za
vedení fakulty proděkany doc. Doupovce a doc. Chmelíka. Zároveň omluvil nepřítomnost
děkana prof. Vačkáře a pozdější příchod tajemníka FSI Ing. Kotka.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Chvalinová, Dr. Lepková.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 27 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Pacal, Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Návrh programu:
Hlasování:
pro: 27

proti: 0

zdržel se: 0

Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Proděkan doc. Doupovec informoval o následujících záležitostech:
 Fakulta získala finanční prostředky na tři rozvojové programy (studijní opory, podpora
anglické výuky, restrukturalizace studijních programů). Fakulta hodlá v nejbližší době
požádat o akreditaci vybraných studijních oborů v angličtině.
 Včera proběhlo zasedání vědecké rady fakulty, v jeho rámci pak dvě nové habilitace.
 Od příštího akademického roku bude platit nový Studijní a zkušební řád VUT.
 Probíhá nasazování studijního modulu informačního systému na fakultě, v jeho rámci
proběhne letos volba studijního oboru elektronickou formou.
ad 4) Návrh rozpočtu FSI pro r. 2004 – konečné usnesení (§ 27 odst.1 písm.c zákona
o VŠ)
Dr. Jaroš připomněl legislativní náležitosti týkající se schvalování rozpočtu. Návrh rozpočtu
byl předložen na minulém zasedání a zaslán všem senátorům elektronickou poštou. Návrhy a
připomínky byly projednány ve finanční komisi, která pak projednala navrhované změny
s tajemníkem FSI Ing. Kotkem.
Předseda finanční komise doc. Pacal seznámil přítomné s menšími změnami, které byly
provedeny na základě těchto připomínek. K některým podal vysvětlení tajemník FSI Ing.
Kotek. Finanční komise nepovažuje navržené změny za podstatné.
Senátoři konstatovali, že předložený návrh rozpočtu FSI byl zpracován dobře a přehledně.
Návrh usnesení: AS FSI schvaluje rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT
v Brně pro rok 2004 ve verzi ze dne 11.3.2004.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Projednání časového plánu akademického roku 2004-2005 (čl.5 odst.2 Statutu
FSI)
Informaci o předkládaném časovém plánu podal proděkan doc. Doupovec. Začátek AR je
stanoven rozhodnutím rektora, od něj se pak odvíjejí ostatní termíny. Na rozdíl od loňska byly
imatrikulace I. ročníku přesunuty na začátek ZS. Opravné termíny zkoušek lze opět vypisovat
i mimo zkouškové období, avšak se souhlasem vedení fakulty. Od následujícího AR se
přechází na strukturované studium, v němž se budou závěrečné zkoušky konat až po skončení
řádného zkouškového období. Bude proto třeba stanovit nové časové rozložení AR.
Dr. Jaroš připomněl, že časový plán AR je senátem pouze projednáván, vyhlašuje jej děkan
fakulty po projednání AS (čl.5 odst.2. Statutu FSI).
Následně proběhla diskuse ohledně vhodné délky zkouškového období, počtu opravných
termínů a elektronické formy zápisu ke zkouškám. Dotazy zodpověděl doc. Doupovec.
Návrh usnesení: Časový plán akademického roku 2004-2005 předložený vedením fakulty
byl projednán bez pozměňujících připomínek.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 6) Informace o plánovaných redislokacích FSI v r. 2004-2005 (Ing. Kotek)
Tajemník FSI Ing. Kotek podal členům AS FSI k tomuto bodu následující informace:
¾ Na základě rozhodnutí vedení VUT musí být k začátku akademického roku 2005-2006
uvolněno 5. a 6. nadzemní podlaží budovy A3 pro dislokaci některých pracovišť FEKT.
¾ Veškeré přesuny mohou nastat až po kolaudaci integrovaného objektu a přestěhování FP
(podle dohody nejpozději do 31.7.2004, průběžně již dříve). Majetek FP bude částečně
převzat FSI. Učebny vyhrazené pro FP budou využívány až do konce zkouškového
období LS 2004. Zbývá dořešit pouze případné finanční vyrovnání.
¾ Stěhování se bude týkat budov:
− A1 – 19., 18., 14. a 7. NP,
− A2 – 1.–5. NP + úprava 7. NP (ze zdrojů FSI),
− A3 – 5.–6. NP.
¾ Celkový objem prací se předpokládá více než 45 mil Kč.
¾ Budou provedeny výměny podlahových krytin, podhledů, el. rozvodů a datových sítí.
¾ Návrhy rekonstrukcí byly konzultovány přímo s vedením jednotlivých ústavů.
¾ Nová redislokace se týká:
− ÚM → 18. + 19. NP/A1
− KJ → 14. NP/ A1
− ÚK/OPD → B2
− ÚFI → 1., 2., 5 + 7. NP/A2
− ÚK → 4. NP/A2
− EÚ/OTTP → 3. NP/A2
¾ Na tyto změny naváže přemístění části nově vzniklého ústavu ÚMaZ do 13. NP/A1 a
následně přemístění ÚAI do 7. NP/A1.
¾ Tyto dislokace v budovách A budou konečné, další změny by mohly nastat v objektech C.
¾ 1.etapa stavebních prací bude zahájena v termínu 7/2004 v 1. NP A2 a B2, pak A1/19. NP
a následně podle uvolňování prostorů FP (A2/2. NP, A1/18. NP). Do zahájení nového
akademického roku 2004/05 musí být dokončeny práce v prostorách, které budou
využívat ÚFI a ÚK k výukovým účelům.
¾ Stavební práce i redislokace (stěhování) budou následně pokračovat v dalších etapách
průběžně s předpokládaným ukončením v jarních měsících roku 2005.
ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 27. 5. 2004 ve 13 hodin
v rámci veřejného shromáždění akademické obce v aule Q.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Předběžný program:
− výroční zpráva o hospodaření FSI v r. 2003.
ad 8) Informace z grémií
Doc. Münsterová informovala o činnosti RVŠ:
a) upřesňování pravidel pro přidělování dotací VŠ v r. 2005 (snaha zavést kvalitativní
ukazatele),
b) hodnocení tzv. Týdne neklidu organizovaného UP Olomouc,
c) nových programech na podporu zahraniční mobility studentů i učitelů:
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• programu EU – Erasmus Mundus (nově zahrnuje i země mimo EU – USA,
Austrálii, východní Evropu),
• programu Tempus III,
d) nových návrzích v legislativní oblasti.
Zápisy z jednání Sněmu RVŠ jsou uvedeny na adrese: http://www.radavs.cz/další.php?c=44.
Dr. Popela informoval o zasedání AS VUT:
a) projednávaných legislativních záležitostech,
b) jednání o náplni činnosti a financování CVP (posílení výuky humanitních předmětů
na VUT, vzdělávání vysokoškolských pedagogů).
Podrobnější informace jsou uvedeny v zápise AS VUT .
ad 7) Různé
Tajemník FSI Ing. Kotek informoval o formulářích týkajících se plánu dovolených (nařízení
ÚP a Odboru vnitřní kontroly v souvislosti s plněním příslušných ustanovení Zákoníku
práce).
Poté bylo zasedání ukončeno.

Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 19.4.2004
Přílohy:
o Prezenční listina.
o Časový plán akademického roku 2004-2005.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Daniela Čechová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI
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