Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 26. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
24.3.2005

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 - 16:15 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Pata, Ing. Stejskal
Dr. Dočkal, Ing. Vaněk
doc. Martišek

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) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
5) Zástupce do volební komise VUT pro volbu do AS VUT
6) Doplňující směrnice FSI k uskutečnění doktorských studijních programů
(konečné usnesení)
7) Návrh rozdělování finančních prostředků FSI VUT na rok 2005
8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
9) Informace z grémií
10) Různé
Jednání zahájil předseda AS FSI doc. Martišek. Připomenul, že na 26. zasedání AS FSI dne
17.2.2005 nebyl schválen termín 26. zasedání. Zasedání bylo svoláno na základě žádosti 24
senátorů (čl. 14 Volebního a jednacího řádu AS FSI VUT).
AS FSI přivítal přítomné senátory a senátorky, tajemníka FSI Ing. Kotka a omluvil pozdější
příchod prof. Švejcara.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Pata, Ing. Stejskal
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Dr. Dočkal, Ing. Vaněk
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
K tomuto bodu nebyly žádné připomínky ani protinávrhy.
Hlasování:
pro: 19
proti: 1
zdržel se: 0
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Bez příspěvku.
ad 4) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Doc. Martišek informoval o své účasti ve výběrovém řízení na ÚST.
Usnesení: AS FSI souhlasí s účastí předsedy AS FSI doc. Martiška ve výběrové komisi na
ÚST konané v lednu.
Předseda AS FSI informoval o žádosti navržení členů AS FSI ve výběrovém řízení, a to:
- ÚVS ( termín konání 31.3.2005 ) - zástupce AS FSI doc. Škopán, náhradník Ing. Roupec
Hlasování:

pro: 20

proti: 0

zdržel se: 2

ad 5) Zástupce do volební komise VUT pro volbu do AS VUT
Předseda AS FSI doc. Martišek obdržel dne 22.3.2005 písemnou žádost od předsedy AS VUT
Ing. Zbořila a zároveň elektronickou poštou od předsedy EK AS VUT Dr. Popely delegovat
do 31.3.2005 dva zástupce volební komise a to: zástupce do volební komise VUT – příprava
voleb do AS VUT a do komise pro volbu rektora.
AS FSI se dohodlo na delegování doc. Münsterové a na základě telefonického souhlasu Dr.
Jaroše.
Usnesení: AS FSI jmenuje do volební komise pro volby do AS VUT Dr. Jaroše a do volební
komise pro volbu rektora doc. Münsterovou.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
K tomuto bodu proběhla diskuse. Doc. Münsterová zdůraznila, že je nutné věnovat pozornost
volbě kandidáta do AS VUT.
Usnesení: AS FSI navrhuje zařadit do příštího zasedání bod Přípravy voleb do AS FSI a AS
VUT.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 6) Doplňující směrnice FSI k uskutečnění doktorských studijních programů (konečné
usnesení)
Předseda AS FSI doc. Martišek shrnul, že směrnice byla předložena na minulém zasedání,
všechny legislativní náležitosti tak byly splněny.
Předkladatel prof. Švejcar byl požádán o doplnění směrnice, a to v části druhé čl.3, který by
měl znít: Součástí ISPS doktoranda prezenční formy studia je pedagogická praxe, která slouží
k rozvoji jeho prezenčních schopností a zkušeností. Pedagogická praxe probíhá zpravidla po
dobu 4 semestrů v rozsahu 200 započitatelných hodin ročně za akademický rok. Tento rozsah
nesmí být bez souhlasu doktoranda a školitele překročen.
Usnesení: AS FSI projednal návrh doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských
studijních programů a doporučuje výše uvedenou změnu článku 3 část druhá.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 1
ad 7) Návrh na rozdělení dotace finančních prostředků FSI VUT pro rok 2005
Písemný návrh obdrželi členové AS FSI elektronickou poštou.
Tajemník FSI Ing. Kotek podal k předloženému návrhu rozpočtu pro rok 2005 podrobný
komentář a zmínil se o změnách provedených v návrhu v porovnání s rozpočtem roku 2004,
informoval o stavebních plánech, které probíhají na VUT a podrobně rozebral tabulkové části
rozpočtu. Rozpočet FSI je zpracován jako vyrovnaný, navazuje na rozpočet VUT v Brně a
řídí se pravidly pro rozdělování dotací finančních prostředků na FSI VUT v Brně pro rok
2005.
K tomuto bodu proběhla diskuse, na které tajemník fakulty zodpověděl dotazy.
Předseda finanční komise AS FSI doc. Pacal požádal členy AS FSI, aby připomínky
k navrhovanému rozpočtu zaslali finanční komisi ke konečnému zpracování.
Usnesení: AS FSI ukládá finanční komisi AS FSI projednat a připomínkovat rozpočet na
příští zasedání.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín zasedání AS FSI byl navržen čtvrtek 21.4.2005 ve 13 hodin v zasedací místnosti
děkana FSI
Předběžný program:
- schválení rozpočtu pro rok 2005 – konečné usnesení
- příprava voleb do AS VUT a rektora VUT
- příprava veřejného zasedání AS FSI
K tomuto bodu vznesl doc. Pacal dotaz na změnu názvu fakulty. AS FSI se dohodl, že o
názvu bude jednat na veřejném zasedání AS FSI, nebo při volbách do AS FSI – tento návrh
podal tajemník FSI Ing. Kotek.
Hlasování:

pro: 22

proti: 0

zdržel se: 1
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ad 9) Informace z grémií
Dr. Popela informoval o zasedání AS VUT a zasedání ekonomické komise AS VUT.
Podrobnější informace jsou uvedeny v zápise AS VUT č.3/2005.
Doc. Münsterová informovala o RVŠ. Podrobnější informace jsou na: www.radavs.cz
ad 10) Různé
Doc. Spousta - sladění volebního systému FSI s ostatními fakultami VUT. Vznesen
požadavek, aby komora akademických pracovníků byla volena pouze akademickými
pracovníky a studentská komora pouze studenty.
Dr. Popela - na příštím zasedání AS VUT by senátoři mohli podat návrhy předsedovi a
členům legislativní komise na úpravu volebního systému.
Předseda AS FSI doc. Martišek spolu s legislativní komisí se bude zabývat dopisem, který
zaslal předseda AS VUT doc. Zbořil na jednotlivé fakulty, aby sladili Volební a jednací řád
AS FSI systém a aktuálním Volebním a jednacím řádem AS VUT. Ke spolupráci přizván doc.
Spousta .
Doc. Spousta – zvážit možnost organizace ankety na téma „Jak jsem spokojen se svým
zastoupením v AS FSI“
Doc. Spousta - připomínka k chybějícím zápisům na webových stránkách AS FSI.
Ing. Štětina – na www stránkách AS FSI jsou dva odkazy na zápisy, na jednom jsou
k dispozici všechny zápisy, na druhém se zatím pracuje. Přislíbeno urychlení aktualizace
tohoto odkazu.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Přílohy :
Žádost o svolání zasedání
Prezenční listina
Návrh na rozdělení dotace finančních prostředků FSI VUT pro rok 2005

Verifikoval: Doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D
předseda AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová

4

Ing. Klára Bönischová
předsedkyně SK AS FSI

