Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 24. 2. 2000
Přítomni:
Omluveni:
Zasedání řídil:
Návrhová komise:

dle prezenční listiny
Doc. Kolář, Ing. Píška, Doc. Škopán, Ing. Kudláč
RNDr. Spousta
Ing. Jaroš, zástupce SČAS

Program:
1) Schvalování návrhu vědecké rady FSI; interpelace
2) Informace z KD, KR, AS VUT, RVŠ
3) Návrh činností jednotlivých komisí AS FSI
4) Různé
ad 1) Schvalování návrhu vědecké rady FSI, interpelace
Děkan FSI podrobně informoval o předloženém návrhu vědecké rady FSI.
I. návrh:

Akademický senát FSI doporučuje panu děkanovi, aby bylo přímé
zastoupení obou proděkanů pro pedagogiku ve VR s ohledem na změnu
kompetencí VR podle nového VŠ zákona.

Protinávrh: Akademický senát doporučuje p. děkanovi zastoupení alespoň jednoho
z pedagogických proděkanů ve vědecké radě.
Hlasování: pro – 13, proti – 15, zdržel se – 1.
Protinávrh nebyl přijat.
Hlasování o I. návrhu:
AS FSI doporučuje zastoupení obou pedagogických proděkanů ve VR.
Hlasování: pro – 17, proti – 7, zdržel se – 5.
Akademický senát doporučuje přítomnost obou pedagogických proděkanů ve vědecké
radě.
Návrh usnesení: Akademický senát doporučuje p. děkanovi, aby mezi externí členy
VR FSI včlenil zástupce přírodovědecké fakulty MU v Brně,
s ohledem na studijní program matematického inženýrství a
fyzikálního inženýrství, který společně s navrhovanou fakultou
dlouhodobě realizuje.
Hlasování: pro – 28, proti – 1, zdržel se – 0.
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: Rozšířit stávající seznam o člena AV ČR, který bude svým
zaměřením reflektovat fyzikální vědy.

–2–
Protinávrh: Nezařazovat třetího člena AV z fyzikálních věd.
Hlasování: pro – 8, proti – 11, zdržel se – 12.
Protinávrh nebyl přijat.
Hlasování o původním návrhu:
Rozšíření stávajícího seznamu o třetího člena AV ČR se zaměřením na
fyzikální vědy.
Hlasování: pro – 11, proti – 7, zdržel se – 11.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení: Akademický senát se usnesl na zkrácení předkládací lhůty ve věci
návrhu vědecké rady FSI o 2 týdny.
Hlasování: pro – 26, proti – 1, zdržel se – 2.
Usnesení bylo přijato.
ad 2) Informace z KD, KR, AS VUT, RVŠ
Informace z KD, KR
- vypsáno výběrové řízení na kvestora
- vědecko-výzkumné záměry
- změna studijních předpisů
- zveřejňování fotografií na internetu
- informovanost akademické obce FSI
- aula Q
Každý člen AS obdrží elektronickou poštou zápisy KD a KR.
Informace z RVŠ
- programové prohlášení RVŠ do dalšího období
- financování VŠ
- fond rozvoje VŠ
- poslanecký návrh
- novely zákona 111 o VŠ
- poradní orgány RVŠ
- schválení delegátů na Reprezentační komise
Informace z AS VUT
- informace ze zasedání ekonomické komise
- otevřena internetová učebna v A4/711 v době 7 – 19 hod.
Zápisy ze zasedání AS VUT budou rozeslány elektronickou poštou.
ad 3) Návrh činností jednotlivých komisí AS FSI
Legislativní komise zpracuje, jaké úkoly vyplývají pro komise senátu a pro senát ze
všech zákonných norem.
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Komise pro vědu a výzkum – prvním úkolem je zveřejnit vědu a výzkum na internetu.
Organizační a informační komise – bude svolána po předložení požadavků od
ostatních komisí.
Komise ekonomická - dává ke zvážení, zda ještě lépe otevřít komunikační kanály
mezi výkonnými a senátními složkami.
ad 4 Různé
Určit zástupce z AS FSI do výběrových komisí na místa ředitelů ústavů a vedoucích
kateder.
Návrh usnesení: Členem komise za senát nebude člen ústavu, o který se bude jednat.
Hlasování: pro – 27, proti – 0, zdržel se – 2.
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: AS doporučuje, aby výběrové komise přihlédly k předložení
lustračního osvědčení.
Hlasování: pro – 28, proti – 0, zdržel se – 1.
Usnesení bylo schváleno.
Volba zástupců členů senátu do výběrových komisí na místa ředitelů ústavů
(vedoucích kateder) bude provedena na příštím zasedání.
Návrh Provozního řádu
Provozní řád bude zveřejněn na internetu a členové akademického senátu se podrobně
seznámí s jeho obsahem a připraví návrhy a připomínky.
Zasedání AS FSI se koná 2. 3. 2000 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana.
Verifikoval: RNDr. Spousta
Zapsala: Vanžurová
Dne 25. 2. 2000

