Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 11. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 14. 1. 2010
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Druckmüllerová, Bc. Kutálek
RNDr. Popela, doc. Pacal, Ing. Pantělejev
doc. Martišek

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

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Aktualizace dlouhodobého záměru FSI (konečné usnesení)
Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studia v roce 2010 (předložení)
Návrh na složení VR (projednání)
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI doc. Doupovec a tajemník FSI Ing. Dumek.
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Druckmüllerová, Bc. Kutálek
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 3
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: RNDr. Popela, doc. Pacal, Ing. Pantělejev
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 3
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0

zdržel se: 0

K zápisu z 10. řádného zasedání nebyly připomínky.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- HN opět připravují srovnání strojních fakult.
- Na web fakulty byl umístěn výtah hodnocení VaV.
- AS VUT schválil statut FSI.
- Začátkem března proběhnou konkurzy na místa ředitelů ústavů.
- Pan děkan informoval senátory o situaci v doktorských projektech FRVŠ. V roce 2010
vyšlo 24 projektů – úspěšnost je 57%.
- Na VUT byl ustaven výbor pro řízení rizik.
- Ze dvou investičních projektů, o kterých pan děkan informoval na minulém zasedání,
MŽP akceptovalo zatím pouze zateplení objektů A2, A3, A4, B1, B2 a B3.
ad 4) Informace z grémií
Senátorům byly před zasedáním rozeslány informace, které RNDr. Popela krátce
okomentoval.
Ing. Roupec seznámil senátory s jednáním mezi VUT, primátorem a DPMB o lince č. 53 a
dále s výsledkem hodnocení univerzit (VUT oproti minulému roku postoupilo, stále však
zaostává za ČVUT).
Doc. Pacal reagoval na poznámku RNDr. Popely, že si dokáže představit situaci, kdy
požadavky všech fakult na investice budou zařazeny do rozpočtu a bude na AS VUT, aby si
vybral, připomínkou, že rozhodnout by mělo především vedení VUT a své priority zdůvodnit,
pak teprve může AS VUT zaujmout stanovisko.
ad 5) Aktualizace dlouhodobého záměru FSI (konečné usnesení)
RNDr. Dvořák navrhl některé změny formálního charakteru, s jejichž zněním pan děkan
senátory seznámil (na str. 2 nahrazeno slovo „diplomových“ slovem „závěrečných“, na str. 4
upraveno znění vět na: …postupně modernizovat fakultní učebny a provádět jejich
vybavování…, ….v souvislosti se stavbou budovy D5 v rámci projektu NETME…).
Usnesení: AS FSI schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru FSI pro rok 2010
Hlasování:

pro: 31

proti: 0

zdržel se: 0

ad 6) Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studia v roce 2010 (předložení)
Směrnici bude projednávat SK, ostatní senátoři mohou zasílat případné připomínky prof.
Foretovi.
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ad 7) Návrh na složení VR (projednání)
Návrh na složení VR včetně zdůvodnění obdrželi senátoři před zasedáním mailem.
Pan děkan jednotlivé změny okomentoval a poté odpovídal na dotazy senátorů.
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 11.2.2010 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana.
Do programu budou zařazeny:
- Směrnice pro přijímací řízení do DS
- Návrh na složení VR
- Pravidla rozpočtu
- Komise pro konkurzní řízení na ředitele ústavů
Hlasování:

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

ad 9) Různé
Ing. Roupec předložil na AS VUT problém přístupu emeritních profesorů na web fakulty, do
menzy apod. Doc. Doupovec uvedl, že tyto problémy jsou již řešeny na úrovni fakulty.
RNDr. Chvalinová vznesla dotaz ohledně skupin studentů při vypisování společných termínů
zkoušek. Doc. Doupovec přislíbil, že se tomuto problému bude věnovat.
RNDr. Popela a Ing. Roupec upozornili, že vedení VUT uvažuje o relativním hodnocení. Dále
je zvažováno průběžné hodnocení, tj. započítání výsledků cvičení do celkového hodnocení
zkoušky. Proto je třeba, aby fakulty dodaly seznam předmětů, u nichž tento postup nelze
uplatnit.
Prof. Spousta informoval o důvodech zrušení zastávky Kolejní (dle studie firmy Kordis není
spoj dostatečně využíván).

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha: Prezenční listina

Verifikoval: doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
předseda AS FSI

Bc. David Kutálek
předseda studijní komise AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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