Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 26. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
22.05. 2008

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
12:30 – 13:50
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
M.Říhová, Ing. Houdková
doc. Martišek, doc. Horský
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Aktualizace dlouhodobého záměru FSI (závěrečné usnesení)
Časový plán akademického roku 2008/2009 na FSI
Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Vyhlášení voleb do AS FSI
Jmenování volební komise pro volby do AS FSI a AS VUT
Organizační pokyny pro volby do AS FSI a AS VUT
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 doc. Chmelíka, tajemníka Ing. Dumka a všechny přítomné členy AS
FSI.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: M.Říhová, Ing. Houdková
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 18 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Martišek, doc. Horský
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Předseda AS FSI Ing. Roupec navrhl vyřadit z programu zasedání bod č. 8) a bod č. 9). Není
totiž dosud zaregistrován volební a jednací řád AS VUT, není tedy ani možné na dnešním
zasedání schválit organizační pokyny k volbám do AS VUT. Protože volby do AS FSI a AS
VUT budou probíhat ve stejném termínu a v jejich organizaci existuje řada styčných bodů,
nemá smysl řešit nyní odděleně volby do AS FSI a po schválení příslušného předpisu potom
rovněž odděleně pokyny k volbám do AS VUT.
Pozměněný 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. Aktualizace dlouhodobého záměru FSI (závěrečné usnesení)
5. Časový plán akademického roku 2008/2009 na FSI
6. Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
7. Vyhlášení voleb do AS FSI
8. Informace z grémií
9. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
10. Různé
Hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání AS bez připomínek.
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 3
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval o následujících událostech:
1. Na poslední VR proběhla dvě habilitační řízení a jedno profesorské.
2. Dne 3.6.2008 bude slavnostně otevřeno Technologické centrum.
3. Byl přijat Pokyn děkana pro přijímací řízení do NMS v ak. roce 2008/2009 (Pokyn
č. 10/2008).
4. Pan děkan předložil návrh na doplnění VR o Dr.h.c. prof. Ing. Miroslava Badidu, PhD.
ze Strojnické fakulty v Košicích.
ad 4) Aktualizace dlouhodobého záměru FSI (závěrečné usnesení)
Doc. Doupovec seznámil AS s úpravami, provedenými na základě připomínek senátorů v
průběhu projednávání, upravená verze byla rozeslána mailem.
Usnesení: AS FSI schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru FSI na rok 2009 se
zapracováním připomínek vzešlých v průběhu projednávání.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 5) Časový plán akademického roku 2008/2009 na FSI
S časovým plánem seznámil senátory proděkan Chmelík. Novinkou Časového plánu na rok
2008/2009 je zařazení informací o doktorském studiu. Dále došlo ke sjednocení délky
zkouškového období MS, BS obecných oborů a BS profesních oborů. Oproti Rozhodnutí
rektora 12/2007 byl posunut začátek výuky v LS tak, aby zkouškové období ZS bylo 5 týdnů.
Poté doc. Doupovec a doc. Chmelík odpovídali na dotazy senátorů.
Usnesení: AS FSI se rozhodl neuplatňovat předkládací lhůtu na závěrečné usnesení o
Časovém plánu na rok 2008/2009.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: AS FSI projednal Časový plán ak. roku 2008/2009 a nemá vůči němu žádné
námitky.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Navržení kandidáti do komisí pro výběrová řízení:
Ing. Cihlářová
- ÚJ
Ing. Brandejs
- ÚMVI
doc. Horský, náhradník Ing. Roupec
- ÚPEI
Ing. Štětina, náhradník Ing. Katolický
- ÚADI
RNDr. Faltusová
- ÚMZ
doc. Pata
- ÚM
Ing. Ramík, náhradník Ing. Houdková
- EÚ
doc. Martišek, náhradník RNDr. Popela
- ÚFI
Hlasování:

pro: 21

proti: 0

zdržel se: 0

ad 7) Vyhlášení voleb do AS FSI
Usnesení: AS FSI vyhlašuje volby do AS FSI na 14.10.2008.
Hlasování:

pro: 21

proti: 0

zdržel se: 0

ad 8) Informace z grémií
Tento bod neměl věcnou náplň.
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 3. července 2008 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana FSI. Do programu budou zařazeny:
- Příprava voleb
Hlasování:

pro: 18

proti: 0

zdrželi se: 3
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ad 10) Různé
Ve volebním a jednacím řádu AS FSI je stanoveno, že zprávu o činnosti podává AS FSI
nejméně jedenkrát ročně na veřejném shromáždění akademické obce (čl. 21, odst. 2). Po
diskusi předložil pan děkan na tomto zasedání návrh na změnu VJŘ AS FSI tak, aby byla
zpráva o činnosti AS FSI součástí výroční zprávy fakulty, tedy aby stav byl obdobný jako na
ostatních fakultách VUT.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina

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

Bc. Petra Nováčková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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