Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 19. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 27. 5. 2004

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

aula Q v budově FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 - 13:40 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Martišek, Dr. Lepková
doc. Horský, doc. Škopán
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) Výroční zpráva o hospodaření FSI v r. 2003 (§ 27 odst.1 písm.d zákona o VŠ)
5) Návrh magisterského studijního programu „Metrologie a řízení jakosti“ (§ 27
odst.2 písm.a zákona o VŠ)
6) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
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 děkana prof. Vačkáře, proděkany prof. Švejcara, doc. Chmelíka, doc.
Doupovce a doc. Knoflíčka a tajemníka FSI Ing. Kotka.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Martišek, Dr. Lepková
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 22 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Horský, doc. Škopán
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Předseda AS FSI Dr. Jaroš navrhl změnu názvu bodu 6 – vypustit část „pro výběrová řízení“,
protože se bude jednat o účasti zástupců AS FSI i v jiných komisích. Bod 6 by tak měl nově
znít „Zástupci AS FSI v komisích“. Předseda AS FSI dále navrhl, aby byly body 3 a 4
projednány v rámci navazujícího veřejného shromáždění akademické obce.
Návrh programu:
Hlasování:
pro: 22

proti: 0

zdržel se: 0

Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 5) Návrh magisterského studijního programu „Metrologie a řízení jakosti“ (§ 27
odst.2 písm.a zákona o VŠ)
O předkládaném návrhu podal informace proděkan doc. Doupovec. Materiál byl členům
senátu rozeslán elektronickou poštou. Návrh odráží změny v organizaci ústavů, zejména
vznik nového Ústavu metrologie a zkušebnictví k 1.1.2004, pod který přešel dosavadní Odbor
jakosti ÚPEI. Stávající obor „Řízení jakosti“ bude proto nahrazen novým oborem „Metrologie
a řízení jakosti“, přičemž bude oproti původnímu doplněn o některé nové předměty a prvky.
Jedním ze zpracovatelů návrhu programu je i děkan FSI prof. Vačkář, který je zároveň členem
oborové rady. Návrh byl již schválen VR FSI, bude-li schválen AS FSI, bude v nezměněné
podobě odeslán Akreditační komisi.
Děkan FSI prof. Vačkář doplnil informaci sdělením, že podobný program doposud
v magisterském studiu chyběl, přestože v doktorském studiu je již zařazen.
Dr. Jaroš připomněl legislativní stránku věci – návrh musí nejprve projednat studijní komise.
Poté může být podle VJŘ AS FSI přijato konečné usnesení.
ad 6) Zástupci AS FSI v komisích
Předseda AS FSI informoval o žádostech na navržení členů AS FSI do výběrových a dalších
komisí, a to:
− komisí pro výběrová řízení na katedře jazyků (2 místa odborných asistentů pro jazyk
anglický a 1 místo OA pro jazyk německý), Ústavu konstruování (4 místa odborných
asistentů) a na funkci ředitele Ústavu strojírenské technologie,
− zástupce AS FSI v komisi pro projednání stížnosti zaměstnankyně FSI (na žádost děkana
fakulty prof. Vačkáře),
− komise pro výběr fakultních investic.
Návrh usnesení: AS FSI navrhuje následující zástupce v komisích:
− pro výběrové řízení na místa odborných asistentů na katedře jazyků: prof. Druckmüller
(náhradník doc. Münsterová),
− pro výběrové řízení na místa odborných asistentů na ÚK: Ing. Štětina (náhradník doc.
Škopán),
− pro výběrové řízení na místo ředitele ÚST: doc. Münsterová (náhradník Dr. Dočkal),
− do komise pro projednání stížnosti zaměstnance FSI: Dr. Dočkal (náhradník Dr.
Chvalinová),
− do komise pro výběr investic FSI z FRIMu: Ing. Roupec (náhradník Ing. Jedelský).
Hlasování:

pro: 21

proti: 0

zdržel se: 4
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ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 24. 6. 2004 ve 14 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Předběžný program:
− výroční zpráva o hospodaření FSI v r. 2003 (konečné usnesení),
− magisterský studijní program „Metrologie a řízení jakosti“ (konečné usnesení),
− volba předsedy studentské komory AS FSI (volí pouze studenti).
Hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdržel se: 1

Poté bylo zasedání ukončeno a zahájeno veřejné shromáždění akademické obce FSI VUT.

Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 2.6.2004
Přílohy:
o Prezenční listina.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Daniela Čechová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI
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