Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 20. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
01.11. 2007

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:40
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Martišek, RNDr. Popela
RNDr. Popela, Ing. Ramík
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Studijní záležitosti
a) Akreditace doktorských programů (závěrečné usnesení)
b) Rozšíření oboru Fyzikální inženýrství o nanotechnologie (závěrečné usnesení)
c) Směrnice pro přijímací řízení – předložení a první projednání
Zpráva o činnosti 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 prof. Foreta a doc. Březinu, tajemníka FSI Ing. Dumka a všechny
přítomné členy AS FSI. Dále přivítal nové členky SK AS FSI Ing. Hanu Janečkovou a
Markétu Říhovou a popřál jim do jejich práce v AS FSI mnoho úspěchů.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Martišek, RNDr. Popela
Hlasování:
pro: 17
proti: 1
zdržel se: 1
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 19 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: RNDr. Popela, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 1
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec předal zástupci SK dopis od SK z Chemnitz a poté informoval AS o
následujících událostech:
1. Proběhla soutěž o nové logo fakulty. Doc. Doupovec vysvětlil důvody, které k tomuto
kroku vedly. Celkem se sešlo 7 návrhů - doc. Doupovec seznámil AS se sestavením
výběrové komise.
2. Prorektor prof. Jura požádal děkany jednotlivých fakult o vyjádření k problematice
financování knihoven.
3. Probíhá veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, pro event. zájemce o studium
na FSI proběhnou dva dny otevřených dveří, na webových stránkách fakulty byla
zpřístupněna tabulka návazností oborů.
4. V modulu Apollo probíhá pokusný režim počítání bodů za výsledky výzkumu a
vývoje jednotlivých pracovníků, který bude nadále rozšiřován.
5. Doc. Doupovec promítl senátorům prezentaci projektu NETME.
ad 4) Studijní záležitosti
ad a) Akreditace doktorských studijních programů (závěrečné usnesení)
Stanovisko SK: SK nemá připomínky.
Usnesení: AS FSI projednal navrhované akreditace doktorských studijních programů
a nemá žádné připomínky.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad b) Rozšíření oboru Fyzikální inženýrství o nanotechnologie (závěrečné
usnesení)
Stanovisko SK: SK nemá připomínky.
Usnesení: AS FSI projednal rozšíření oboru Fyzikální inženýrství o nanotechnologie a
nemá žádné připomínky.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0

ad c) Směrnice pro přijímací řízení pro (předložení a první projednání)
Směrnice děkana k přijímacímu řízení pro ak. rok 2008/2009 byla senátorům rozeslána
předem, na zasedání doc. Doupovec okomentoval změny a novinky, ke kterým došlo
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oproti minulým rokům (jedná se zejména o rozšíření podmínek prominutí přijímací
zkoušky do BS, přijímací zkoušku do NMS, tabulku návaznosti oborů apod.). Poté
zodpověděl dotazy senátorů a vyzval je k zasílání připomínek.
ad 5) Zpráva o činnosti FSI v roce 2006 – první projednání
Zprávu o činnosti FSI v roce 2006 představil a jednotlivé body podrobněji rozebral proděkan
doc. Březina. Senátoři byli vyzváni k zasílání připomínek a návrhů na event. doplnění zprávy.
ad 6) Informace z grémií
RNDr. Popela se vrátil k mimořádnému zasedání AS VUT a k problematice „Bílé knihy“.
Promítl senátorům materiál, na kterém ukázal případné dopady reformy vysokého školství,
zvláště v oblasti metodiky hodnocení vědy a výzkumu, na FSI.
ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 29. listopadu 2007 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana FSI. Do programu budou zařazeny:
- Zpráva o činnost FSI v roce 2006
- Směrnice pro přijímací řízení
Hlasování:

pro: 17

proti: 0

zdrželi se: 1

ad 8) Různé
K tomuto bodu nebyly předneseny žádné příspěvky.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina

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

Bc. Kateřina Perzynová
zastupující předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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