Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z mimořádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
06.12. 2007

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Perzynová, Ing. Katolický
doc. Martišek, doc. Pacal
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 20. řádného zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Připravovaný studijní obor s dvojitým diplomem „Strojírenská technologie – Industrial
Engineering“ (předložení a první projednání)
Směrnice pro přijímací řízení (závěrečné usnesení)
Zpráva o činnosti FSI v roce 2006 (závěrečné usnesení)
Aktualizace složení stálých komisí AS FSI
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, proděkana FSI doc. Chmelíka a všechny přítomné členy AS FSI.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Perzynová, Ing. Katolický
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 21 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: doc. Martišek, doc. Pacal
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 3

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z 20. řádného zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z 20. řádného zasedání AS bez připomínek.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval AS o následujících událostech:
1. proběhla první etapa hodnocení výzkumu a vývoje podle nové metodiky, výsledky
jsou k dispozici na webových stránkách fakulty
2. proběhlo hodnocení výzkumných záměrů
3. proběhlo habilitační řízení Ing. Hlinky z LÚ
Doc. Chmelík seznámil senátory s výsledky ankety, která proběhla mezi studenty prvních
ročníků.
Doc. Doupovec a doc. Chmelík seznámili senátory s připravenou Směrnicí děkana k výpočtu
pedagogického výkonu ústavů. Senátorům bude směrnice rozeslána mailem. Směrnice bude
nahrazovat Pokyn děkana č. 1/2007 a jsou v ní zapracované změny avizované na 13. zasedání
AS FSI dne 25.1.2007. Hlavní změny se týkají následujících oblastí:
- Počty skupin pro výpočet započitatelných hodin přímé výuky stanovovat na základě
počtu zapsaných studentů a normativního počtu studentů ve skupině.
- Výsledky za výuku v kombinované formě studia stanovovat podle studijních plánů
kombinované a nikoliv prezenční formy.
- Snížit koeficienty státních zkoušek a obhajob.
- Nezapočítávat činnosti, které nejsou podchyceny v informačním systému.
- Započitatelné hodiny pro doktorandy stanovovat po měsících za 3 roky studia, odstranit
omezení počtu doktorandů na školitele ve výpočtu.
Jednotlivé změny podrobněji okomentoval doc. Chmelík.

ad 4) Připravovaný studijní obor s dvojitým diplomem „Strojírenská technologie –
Industrial engineering“ (předložení a první projednání)
Bližší informace o připravovaném studijním oboru podal senátorům doc. Chmelík. Návrh byl
již schválen VR. Jedná se o navazující magisterský obor společný pro naši fakultu a ENSAM
Cluny, z naší strany dvouletý, z francouzské strany tříletý. Podmínkou pro přijetí našich
studentů bude absolvování posledního ročníku BS na univerzitě ENSAM Cluny. Studium
bude probíhat tak, že 1. ročník NMS absolvují všichni studenti na naší fakultě, 2. ročník
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v Cluny. Diplomová práce bude mít dva supervizory – francouzského a našeho, obhajovaná
bude buď před společnou komisí, která bude schválena oběma VR, nebo před komisí
francouzskou a naší.
Doc. Chmelík zodpověděl dotazy senátorů ohledně studijního plánu oboru a ohledně potřebné
jazykové vybavenosti studentů.

ad 5) Směrnice pro přijímací řízení (závěrečné usnesení)
Na základě připomínek SK byly provedeny některé změny a zpřesnění:
- v čl. 35 Studium v anglickém jazyce došlo ke změně v podmínce otevření oboru ke
snížení počtu studentů na přijetí alespoň 5 uchazečů
- v čl. 3 Poplatek spojený s přijímacím řízením byl doplněn variabilní symbol při podání
přihlášky v papírové formě
- v čl. 11 Přijímací zkouška došlo k upřesnění průměru známek
- v čl. 31 Přijímání ke studiu dalšího magisterského studijního programu bylo před
magisterský studijní program přidáno: (nenavazující)
- v čl. 34 Přijímání ke studiu v magisterských programech dvojího diplomu byly
doplněny podmínky přijetí studentů FSI
- v čl. 35 Studium v anglickém jazyce došlo ke změně ve stanovení poplatků – bylo
vypuštěno: pro cizince a byla doplněna věta: Poplatek může být v odůvodněných
případech snížen děkanem
- v čl. 38 Případy, kdy bude zastaveno přijímací řízení v bodě b) bylo doplněno:
předepsaný
Usnesení: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení na ak. rok 2008/2009.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0

ad 6) Zpráva o činnosti FSI v roce 2006 (závěrečné usnesení)
Zpráva byla předložena na minulém zasedání AS. Doc. Březina k ní obdržel dvě připomínky,
jedna se týkala tabulky počtu studentů v bodě 5.0 Výsledky přijímacího řízení na FSI, druhá
se týkala formátování. Obě připomínky byly zapracovány do textu.
Usnesení: AS FSI schvaluje Zprávu o činnosti FSI v roce 2006.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0

ad 7) Aktualizace složení stálých komisí AS FSI
Ing. Roupec umístil složení komisí na web a požádal senátory o jejich kontrolu, aby mohla
být provedena jejich případná aktualizace.

ad 8) Informace z grémií
Ing. Roupec krátce informoval o připravovaném vnitřním předpisu o nakládání se sociálním
fondem.
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ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 24. ledna 2008 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana FSI. Do programu budou zařazeny:
- Studijní obor s dvojitým diplomem „Strojírenská technologie – Industrial engineering“
(závěrečné usnesení)
- Směrnice děkana k výpočtu pedagogického výkonu ústavů
Hlasování:

pro: 17

proti: 0

zdrželi se: 4

ad 10) Různé
Pan děkan informoval o předběžném hodnocení operačních programů a nakonec poděkoval
senátorům za spolupráci.

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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