Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 23. 3. 2000

Přítomni:
Omluvena:
Schůzi řídil:
Návrhová komise:

dle prezenční listiny
Doc. Münsterová
RNDr. Spousta
Dr. Jaroš, zástupce SČAS

Program:
1. a) Vyjádření AS FSI k předloženým studijním programům
b) seznámení s programem (státní) Maturita
2. Schvalování Směrnice 2/2000 děkana FSI pro přijímací řízení v doktorských studijních
programech
3. Informace z Ekonomické komise AS VUT
4. Interpelace pro pana tajemníka FSI
- Co se stalo se sedačkami z auly Q
- Koncepce smlouvy s bufetem A. Řídké
- Postup prací na Provozním řádu
- Dopravní situace kolem a uvnitř areálu FSI
- Koncepce TPO
5. Různé
ad 1) a) Vyjádření AS FSI k předloženým studijním programům
b) seznámení s programem (státní) Maturita
a) Vyjádření AS FSI k předloženým studijním programům
Proděkan Harna: s navrženými studijními programy byla seznámena studijní komise
akademického senátu. Studijní komise materiály prostudovala a navrhuje:
Akademický senát FSI doporučuje VR ke schválení předložené studijní
programy bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského
studia.
Hlasování: pro – 26, proti – 0, zdržel se – 0.
Návrh byl schválen.
Proděkan Doupovec seznámil akademický senát s Pokynem děkana FSI č. 4/2000
k přijímacímu řízení do magisterského studia pro akademický rok 2000/2001.
Hlasování: pro – 26, proti – 0, zdržel se – 0.
Pokyn děkana FSI č. 4/2000 byl schválen.
Pokyn děkana FSI č. 5/2000 k poplatkům za studium.
Návrh usnesení: Akademický senát FSI bere na vědomí pečlivě připravený Pokyn děkana FSI
č. 5/2000.
Hlasování: pro – 26, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení bylo schváleno.

–2–
b) seznámení s programem (státní) Maturita
Proděkan Doupovec seznámil AS s dopisem náměstka ministra školství Mgr. Roupce a
podrobně vysvětlil návrhy na skládání státních maturit.
ad 2) Schvalování Směrnice 2/2000 děkana FSI pro přijímací řízení v doktorských
studijních programech
Proděkan Švejcar seznámil akademický senát s návrhem Směrnice 2/2000 děkana FSI.
Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 2.
Směrnice 2/2000 byla přijata.
ad 3) Informace z Ekonomické komise AS VUT
RNDr. Popela poslal veškeré informace elektronickou poštou. K dispozici máme návrh
rozpočtových pravidel na rok 2000.
Návrh usnesení: Akademický senát bere na vědomí informaci a souhlasí s tím, aby
600 000,- Kč z hospodářského přebytku bylo převedeno do mzdového fondu
s tím, že rozdělovací pravidla budou specifikována později.
Hlasování: pro – 19, proti – 2, zdržel se – 7.
Usnesení bylo přijato.
ad 4) Interpelace pro pana tajemníka FSI
viz příloha.
ad 5) Různé
- Zabezpečování počítačové techniky: pokud má ještě někdo problémy s přijímáním
e-mailových zpráv, může se kdykoliv obrátit na Ing. Jedelského.
- Koncepce sportu na VUT: bude projednána na příštím zasedání. RNDr. Lepková
připraví materiály.
- Zasedání předsednictva AS FSI se koná 20. 4. 2000 ve 13 hodin v A2/401.
- Zasedání AS FSI se koná 27. 4. 2000 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana.

Verifikoval: RNDr. Spousta
Zapsala: Vanžurová
Dne: 29. 3. 2000

