Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 18. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
07. 06. 2007

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:20
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
RNDr. Popela, doc. Křupka
RNDr. Popela, doc. Křupka
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Projednání studijního oboru „Výrobní systémy“ (závěrečné usnesení)
Změna názvu oboru „Inženýrská mechanika“ (závěrečné usnesení)
Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Zpráva o hospodaření FSI v roce 2006 – první projednání
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, proděkany FSI doc. Chmelíka a doc. Březinu, tajemníka FSI Ing. Dumka a
všechny přítomné členy AS FSI.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh sloučené mandátové a sčítací komise a návrhové komise: RNDr. Popela, doc. Křupka.
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 19 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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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: 19
proti: 0

zdržel se: 0

Zápisy ze 17. řádného zasedání a mimořádného zasedání schváleny bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápisy z předchozího řádného zasedání a mimořádného zasedání
bez připomínek.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty doc. Doupovec se zmínil o přípravě některých projektů, podrobněji AS
informoval o operačním programu „Výzkum a vývoj pro inovaci“. V rámci tohoto programu
připravuje FSI projekt zaměřený na modernizaci laboratoří a na rozvoj fakulty s pracovním
názvem „Nové technologie pro strojírenství“.
ad 4) Projednání studijního oboru „Výrobní systémy“ (závěrečné usnesení)
Studijní komise nemá připomínek ke zřízení studijního oboru „Výrobní systémy“.
Usnesení: AS FSI projednal materiál o přípravě česko-německého studijního oboru
s dvojitým diplomem „Výrobní systémy“ a jeho stanovisko je kladné.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Změna názvu oboru „Inženýrská mechanika“ (závěrečné usnesení)
Studijní komise nemá námitek proti změně názvu oboru „Inženýrská mechanika“
Usnesení: AS FSI projednal návrh na změnu názvu studijního oboru „Inženýrská mechanika“
na „Inženýrská mechanika a biomechanika“ a nemá proti této změně žádné námitky.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Navržený kandidát do komise pro výběrové řízení na místo odborného asistenta na ÚMVI:
RNDr. Popela, náhradník: Ing. Roupec
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 1
ad 7) Zpráva o hospodaření FSI v roce 2006 – první projednání
Tajemník fakulty Ing. V. Dumek upozornil členy AS na změny, které byly na doporučení FK
provedeny ve Zprávě o hospodaření FSI v roce 2006 po jejím doručení senátorům a
okomentoval jednotlivé body. Poté Ing. Dumek zodpověděl dotazy a připomínky senátorů.
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ad 8) Informace z grémií
Ing. Roupec informoval o následujících událostech:
- byl schválen volební a jednací řád AS FSI
- na podzim proběhne zasedání AS VUT, které se bude zabývat zefektivněním jednání
AS
RNDr. Popela informoval mimo jiné o diskuzích, které proběhly na RVŠ ohledně bodování
vědy a výzkumu.

ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 4. října 2007 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana FSI. Do programu bude zařazena Zpráva o hospodaření FSI v roce 2006.
Hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10) Různé
Ing. Roupec poděkoval senátorům a popřál jim příjemný zbytek akademického roku.

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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