Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 25. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
17.2.2005

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně,Technická 2, Brno
Čas konání:
13:00 - 16:00 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: doc. Pata, Ing. Stejskal
Návrhová komise: Dr. Jaroš, doc. Křupka
Zasedání řídil:
Ing. Roupec
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 na změnu názvu fakulty (předložení)
5) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků FSI pro rok 2005
(konečné usnesení)
6) Doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských studijních programů
(projednání)
7) Zástupce AS FSI v komisích pro výběrová řízení
8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
9) Informace z grémií
10) Různé
Zasedání řídil předseda KAP AS FSI Ing. Roupec za nepřítomného předsedu AS FSI doc.
Martiška. Ing. Roupec přivítal přítomné senátory a senátorky a proděkana doc. Doupovce a
omluvil pozdější příchod tajemníka fakulty Ing. Kotka.
Před zahájením zasedání Ing. Roupec informoval, že člen SK AS FSI Ing. Kundrát dopisem
oznámil ukončení studia a z toho důvodu přestává být členem SK AS FSI. AS FSI má
v současné době 35 členů. Bude kontaktován náhradník.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Pata, Ing. Stejskal
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 19 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Dr. Jaroš, doc. Křupka
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
Program byl schválen.
Kontrola zápisu: bez připomínek.

zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Proděkan doc. Doupovec informoval:
• Rektor VUT prof. Vrbka podepsal časový plán – v akademickém roce
2005/2006 bude začínat výuka vždy v celou hodinu, vyučovací hodina je 50
min a přestávka 10 min
• Rektor podepsal směrnici o cizím jazyce – v akademickém roce 2005/2006
bude pro všechny studenty VUT povinná výuka anglického jazyka.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách VUT (Směrnice rektora
č.34)
• Informační systém – elektronické zapisování termínů zkoušek
K tomuto bodu proběhla diskuse.
ad 4) Návrh na změnu názvu fakulty (předložení)
Předseda KAP Ing. Roupec informoval o návrhu na změnu názvu fakulty, který písemně AS
FSI zaslal děkan FSI prof. Vačkář. Návrh na nový název je Fakulta strojního inženýrství a
aplikovaných věd. Na minulém zasedání proběhla předběžná diskuse. Text tohoto návrhu byl
zveřejněn na internetu.
K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse. Předseda legislativní komise Dr. Jaroš informoval
přítomné, že případný výsledek vyhlášeného referenda není závazný, je pouze orientační.
Hlasování o změně názvu je na AS.
ad 5) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků FSI pro rok 2005 (konečné
usnesení)
Ing. Roupec informoval, že pravidla byla předložena na prosincovém zasedání AS FSI. O
tomto bodu informoval předseda finanční komise doc. Pacal. Předložený návrh vychází
z pravidel schválených v roce 2004. Finanční komise nedostala žádné připomínky od členů
AS FSI. Doc. Pacal uvedl, že materiál byl zaslán elektronickou poštou.
V diskusi odpovídal na dotazy tajemník FSI Ing. Kotek.
Usnesení: AS FSI projednal pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na AS FSI
VUT v Brně pro rok 2005 a nemá k předloženému návrhu výhrady.
Hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0
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ad 6) Doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských studijních programů
(projednání)
Za nepřítomného předkladatele návrhu proděkana doc. Švejcara podal informace proděkan
doc. Doupovec. Materiál byl zaslán členům AS FSI elektronickou poštou. Směrnice pro
přijímací řízení se nemění. Studijní komise směrnici projednala , předseda SK Ing. Kolíbal
vznesl připomínku týkající se zavedení centrální archivace vykonané zkoušky. Doc. Pacal se
k této připomínce vyjádřil a upozornil, že je potřeba ještě doladit informační systém.
ad 7) Zástupce AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Z důvodu nízké účasti členů AS FSI byl tento bod přesunut na příští zasedání.
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen čtvrtek 24.3.2005 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana. AS FSI požádá předsedu AS doc.Martiška o svolání AS FSI na
tento termín.
Předběžný program:
- Doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských studijních programů (konečné
usnesení)
- změna názvu fakulty
- zástupce AS FSI v komisi pro výběrová řízení
ad 9) Informace z grémií
Bez příspěvku.
ad 10) Různé
Tajemník FSI Ing. Kotek :
- příprava rozpočtu FSI VUT pro r. 2005
- rekapitulace poskytnutí příspěvku na pořízení investičního majetku z centrálních
fakultních zdrojů
K tomuto bodu proběhla diskuse.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 22.2.2005
Přílohy:
Prezenční listina.

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

Ing. Klára Bönischová
předsedkyně SK AS FSI
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