Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 21. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
24.01. 2008

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
doc. Horský, sl. Říhová
doc. Křupka, Ing. Katolický
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Studijní obor s dvojitým diplomem „Strojírenská technologie – Industrial engineering“
(závěrečné usnesení)
Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro
akademický rok 2008/2009
Směrnice děkana k výpočtu pedagogického výkonu ústavů
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. Chmelíka, tajemníka Ing. Dumka a všechny
přítomné členy AS FSI.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Horský, sl. Říhová
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
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. Křupka, Ing. Katolický
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání AS bez připomínek.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec přečetl senátorům zápis z jednání komise pro výběr loga FSI. Protože žádný
z návrhů nezískal většinovou podporu komise, byl vyzván doc. Rajlich k modifikaci
původního loga.
Dále pan děkan informoval o následujících událostech:
1. Ve věci přesunu kombinované výuky na sobotu byli osloveni ředitelé a tajemníci
ústavů. Protože jejich vyjádření bylo nejednoznačné, byla do e-přihlášky pro budoucí
studenty kombinovaného studia přidána otázka, které variantě by dali přednost.
Teprve na základě výsledků této ankety a ze závěru porady ředitelů, kde bude tento
problém projednáván, bude přijato rozhodnutí.
2. Ředitelům ústavů byl rozeslán materiál k připravované reformě výzkumu a vývoje.
3. Senátoři byli informováni o připravovaných operačních programech.
4. Na podzim proběhnou volby do senátu VUT, předseda AS VUT apeloval na to, aby ve
stejném termínu proběhly i volby do senátů fakult a aby fakulty měly dva volební
obvody.
5. Pravidla rozdělení finančních prostředků budou předložena pravděpodobně na příštím
zasedání.
Ing. Roupec doplnil informace k volbám: AS FSI dva volební obvody již má.

ad 4) Studijní obor s dvojitým diplomem „Strojírenská technologie – Industrial
engineering“ (závěrečné usnesení)
SK vznesla dotaz ohledně kreditů za český jazyk pro zahraniční studenty, tento problém bude
ještě dořešen.
Obor byl prezentován na Paris Techu, z naší strany proběhla prezentace na gymnáziích
vyučujících francouzštinu.
Usnesení: AS FSI projednal připravovaný studijní program s dvojitým diplomem Strojírenská
technologie – Industrial engineering a nemá proti jeho zavedení žádné námitky.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 5) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2008/2009

Se změnami v doktorských studijních programech senátory seznámil blíže prof. Foret:
- všechny obory doktorských studijních programů (až na dvě výjimky) jsou čtyřleté
- VR přijala usnesení, že se nebudou přijímat přihlášky k obhajobě doktorské disertační
práce u studentů, kteří nebudou mít alespoň jednu publikaci v renomovaném
vědeckém časopise
- pro hodnocení doktorandů se připravuje bodový systém, hodnocení bude probíhat
každý rok
- doporučuje se zavést pro doktorandy povinnost podávat projekty
- bude zavedena povinnost strávit část studia v zahraničí
- body za výuku budou limitovány
Směrnice pro přijímací řízení byla senátorům rozeslána, došlo k jedné změně: návrhy témat
disertačních prací budou podávány elektronicky, proto se možná posune termín uvedený ve
směrnici.
Ze strany senátorů vzešly připomínky k formální stránce.
Usnesení: AS FSI zkracuje předkládací lhůtu pro Směrnici pro přijímací řízení v doktorských
studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2008/2009 na tři týdny.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1

ad 6) Směrnice děkana k výpočtu pedagogického výkonu ústavů
Se směrnicí byli senátoři seznámeni na minulém zasedání, poté byla senátorům rozeslána
včetně komentářů.
Doc. Doupovec se zmínil o důvodech, které ke změnám vedly, jednotlivé změny okomentoval
doc. Chmelík. Upozornil také na změny, které byly do směrnice zapracovány na základě
připomínek FK. Dále senátorům promítl grafy srovnání výpočtu podle staré a nové metodiky.
Usnesení: AS FSI projednal předložený návrh Směrnice děkana k výpočtu pedagogického
výkonu ústavů a nemá připomínek.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2

ad 7) Informace z grémií
Ing. Roupec informoval o mimořádném zasedání AS VUT svolaném na 29. 1. 2008, které se
bude zabývat připravovanou reformou VŠ .

ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 14. února 2008 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana FSI. Do programu budou zařazeny:
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-

Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně
Pravidla rozdělení finančních prostředků
Zpráva o hospodaření

Hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdrželi se: 4

ad 9) Různé
Došlo k rozšíření FK o Ing. Davida Svídu a SK o Ing. Hanu Janečkovou a sl. Markétu
Říhovou.
Usnesení: AS FSI bere na vědomí rozšíření FK o Ing. Davida Svídu a SK o Ing. Hanu
Janečkovou a sl. Markétu Říhovou.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2

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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