Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 20. 1. 2000
Přítomni:
Omluveni:

dle prezenční listiny
Doc. Münsterová, Ing. Janíček, PaedDr. Martišek, RNDr. Lepková,
PhDr. Čornejová
Schůzi řídil: RNDr. Spousta

Program:
1) Seznam studentů povinných platit poplatky za studium, kteří překročili standardní
dobu studia prodlouženou o jeden rok
2) Informace z AS VUT (RNDr. Popela)
3) Novela mzdového předpisu – práce v AS (RNDr. Spousta)
4) Informace z KD (RNDr. Spousta)
5) Různé: RIV – Ing. Janíček
Interpelace – Ing. Jaroš
Provizorium rozpočtu na r. 2000 – RNDr. Popela
Prof. Vrbka poděkoval za podporu při volbě na kandidáta rektora a zhodnotil svoji
spolupráci se senátem.
Doc. Vačkář poděkoval za podporu při volbě na kandidáta děkana a seznámil AS s
navrženými proděkany:
Prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
statutární zástupce děkana, proděkan pro
vědu a výzkum a hospodářskou činnost
Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. proděkan pro I. stupeň magisterského studia,
bakalářského studia a výchovně vzdělávací
činnost
Doc. Ing. Zdeněk Harna, CSc.
proděkan pro II. stupeň magisterského studia
a kombinovaného studia
Dr. Ing. Radek Knoflíček
proděkan pro vnější styky a dislokaci
Návrh usnesení: Akademický senát bere na vědomí záměr kandidáta na děkana na
jmenování proděkanů FSI – Prof. Švejcara, Doc. Doupovce,
Doc. Harny a Dr. Knoflíčka a nemá námitek.
Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení bylo přijato.

–2–
ad 1) Seznam studentů povinných platit poplatky za studium, kteří překročili
standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok
Doc. Harna předložil ke schválení seznam studentů, kteří studují déle, než je
standardní doba studia prodloužená o jeden rok. Podle VŠ zákona jsou povinni platit
poplatky za studium.
Návrh pedagogické komise:
1) Dát urychleně na vědomí směrnici, kde by byly podchycené známé body zákonů a
předpisů, které to ošetřují, aby všichni studenti a celá akademická obec s tím byla
seznámena.
2) Čtyřem navrženým studentům prominout tuto částku s tím, aby další seznam,
který bude následovat po ukončení akademického roku, byl pečlivě projednán.
3) Neúspěšným studentům školné nepromíjet.
Návrh usnesení: Na návrh děkana stanovujeme nejkratší dobu dokončení studia
čtyřem navrženým studentům (dle přiložené tabulky)
Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení bylo přijato.
ad 2) Informace z AS VUT
Informace ze zasedání AS VUT byly zaslány všem senátorům elektronickou poštou.
ad 3) Novela mzdového předpisu - práce v AS
RNDr. Popela seznámil s návrhem novely mzdového předpisu, týkajícího se
odměňování členů akademického senátu za práci v AS.
Návrh usnesení: Pověřit zástupce AS FSI, aby prezentovali stanovisko, které bylo
v usnesení senátu ze dne 18. 11. 1999 (tj. nepodporovat práci
senátorů mzdovými prostředky, ale například započitatelnými
hodinami, přístupem na počítačovou síť atd.) a zabývali se
technickými záležitostmi.
Hlasování: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 5.
Usnesení bylo přijato.
ad 4) Informace z KD
- Výzkumné záměry FSI – k dispozici na sekretariátě děkana
- Aktivní participace na oslavách 100 let VUT
- Žádost p. děkana – dodat studenty do informační a disciplinární komise.

–3–
ad 5) Různé
-

-

RIV – Ing. Janíček - omluven z důvodu nemoci.
Interpelace – Ing. Jaroš
Doc. Vačkář přislíbil, že pokud to bude možné, tak se zasedání senátu bude
zúčastňovat. Pokud se problematika bude týkat některého z proděkanů, tak bude
zajištěna účast příslušného proděkana, případně odpovídajícího technickohospodářského pracovníka.
Provizorium rozpočtu na r. 2000 – zatím nejsou známy žádné konkrétní údaje.
Zasedání předsednictva AS FSI se koná 17. 2. 2000 ve 13 hodin v zasedací
místnosti ÚFI - A2/401.
Zasedání AS FSI se koná 24. 2. 2000 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana.

Verifikoval: RNDr. Spousta
Zapsala: Vanžurová, 2305
Dne 21. 1. 2000

