Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 22. 6. 2000

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Havlen, Ing. Píška, RNDr. Lepková
Návrhová komise: Dr. Jaroš, zástupce SK
Zasedání řídili: Dr. Fiedler a RNDr. Popela
Program:
1) Předložení „Zprávy o hospodaření FSI v roce 1999“ (tajemník FSI)
2) Informace: „Výroční zprávy o činnosti FSI v roce 1999“ (děkan FSI)
3) Projednání návrhu studijního programu – bakalářské studium (děkan FSI)
4) Zprávy z KD (Dr. Fiedler, zasláno e-mail. poštou), AS VUT (RNDr. Popela)
5) Různé (stanovení termínu dalšího zasedání, rozdělení služeb o prázdninách)
ad 1) Předložení „Zprávy o hospodaření FSI v roce 1999“ (tajemník FSI)
Tajemník FSI předložil „Zprávy o hospodaření FSI v roce 1999“ a podrobně se k jednotlivým
kapitolám vyjádřil a odpovídal na vznesené dotazy.
Další připomínky a dotazy je možno adresovat ekonomické komisi AS.
ad 2) Informace: „Výroční zprávy o činnosti FSI v roce 1999“ (děkan FSI)
Děkan FSI „Výroční zprávu o činnosti FSI v roce 1999“ vzhledem ke krátkému období ve
funkci nepředkládal. Informoval o činnosti pedagogické, vědy a výzkumu; o výběrovém
řízení, přijímacím řízení.
„Výroční zprávu o činnosti FSI v roce 2000“ předloží na veřejném zasedání AS.
ad 3) Projednání návrhu studijního programu – bakalářské studium (děkan FSI)
Navrhovaný model předložený proděkanem Harnou na minulém zasedání bude předložen
k akreditaci.
Akreditační komise ČR byla požádána, aby termín předložení akreditace strojních fakult byl
prodloužen do konce září.
ad 4) Zprávy z KD (Dr. Fiedler, zasláno e-mail. poštou), AS VUT (RNDr. Popela)
Zprávy z KD (Dr. Fiedler)
Rekonstrukce výdejny stravy Technická 2 proběhne 1. 8. – 15. 9. 2000.
Zprávy z AS VUT (RNDr. Popela)
Zasedání AS VUT proběhne dne 27. 6. 2000.
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ad 5) Různé (stanovení termínu dalšího zasedání, rozdělení služeb o prázdninách)
-

RNDr. Spousta přečetl zprávu z jednání legislativní komise AS VUT, týkající se
navrhované změny příslušných článků Statutu všech fakult, které se týkají vnitřních
předpisů fakult VUT.
Přípravou stanoviska AS FSI byl pověřen předseda legislativní komise Dr. Jaroš.

-

Zasedání předsednictva AS FSI se koná 4. 9. 2000 ve 13 hodin v A2/401.

-

Zasedání AS FSI se koná 7. 9. 2000 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana.

Verifikoval: Dr. Fiedler
Zapsala: Vanžurová
Dne 23. 6. 2000

