Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI v Brně dne 25. 10. 2001
Přítomni: Dle presenční listiny
Omluvena: Doc. Münsterová
Návrhová komise: Dr. Jaroš, zástupce SKAS
Zasedání řídil: RNDr.Spousta
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod
Hlasování o Výroční zprávě o hospodaření FSI v roce 2000
Hlasování o Směrnici pro přijímací řízení na akademický rok 2002-2003
Informace o převodu studentů z FEI na FSI a o pohledu děkana FEI na tento transfer studentů
v rámci VUT
Návrh na úpravu studijního programu 3. ročníku, předmět Ekonomika a řízení podniku
Informace jednotlivých předsedů komisí AS FSI
Informace z grémii (RVŠ, AS VUT, KD, KR, atd.)
Různé

ad 1) Úvod
Zasedání zahájil RNDr. Spousta, který přivítal hosty: pana děkana, pana tajemníka FSI, pana proděkana
Doupovce a všechny přítomné senátory a senátorky.
Předal slovo panu děkanovi, který se také přivítal se všemi přítomnými po prázdninách a popřál všem hodně
zdaru a úspěchů v novém akademickém roce.
Představil AS FSI nového pana tajemníka Ing. Vladimíra Kotka. Předseda AS poděkoval jménem senátorů a
senátorek bývalému tajemníkovi za odvedenou práci a spolupráci.
ad 2) Hlasování o Výroční zprávě o hospodaření FSI v roce 2000
Ing.Ramík krátce pohovořil o významu této Výroční zprávy a doporučil ji za ekonomickou komisi ke schválení.
Podotkl, že je v takové podobě, že ji doporučují ke schválení AS FSI.
Návrh k hlasování:
Akademický senát FSI schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření FSI za rok 2000.
Hlasování: pro – 21, proti – 0, zdržel – 0.
Výroční zpráva byla schválena.
Ing. Ramík za ekonomickou komisi ještě jednou poděkoval Ing. Jansovi za spolupráci a vzájemné porozumění.
ad 3) Hlasování o Směrnici pro přijímací řízení na akademický rok 2002-2003
Směrnici o přijímacím řízení uvedl Doc. Doupovec s tím , že každá fakulta musí mít tuto směrnici nachystanou
před zahájením přijímacího řízení a to 4 měsíce předem. Prezentoval hlavní změny oproti předcházející směrnici:
Naše fakulta má akreditace na profesního bakaláře
- obecného bakaláře
- inženýrské studium
Vedení fakulty bude podporovat stávající strukturu studia, která má akreditaci ještě na 10let.
Dále se zmínil o “recyklantech”. Tito studenti budou muset podávat přihlášky ke studiu stejně jako každý druhý
student a budou také dělat přijímací zkoušku.
Dále hovořil o propagaci kombinovaného studia a textovém vylepšení směrnice (např. že poplatek za přihlášku
stanoví RE, aj.).
V případě že by někdo chtěl studovat podle nových akreditací, tak mu samozřejmě nebude bráněno. RNDr.
Dočkal za studijní komisi AS poznamenal, že směrnice je kvalitně vypracovaná a komise AS ji doporučuje k
přijetí.
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Návrh k hlasování:
Akademický senát FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení na akademický rok 2002-2003.
Hlasování: pro – 21, proti – 0, zdržel – 0.
Směrnice byla schválena.
ad 4) Informace děkana o dění na fakultě a převodu studentů z FEI na FSI
Ve stručnosti sdělil, co se stalo během těchto 4 měsíců na Fakultě strojního inženýrství VUT, pozastavil se u
nejdůležitější změny a to změny tajemníka fakulty.
Potom se začal zaobírat převodem studentů. Předeslal, že se FEI rozdělila na dvě fakulty a to na FIT (fakulta
informačních technologií) a FEKT (fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií).
Předávání studentů, kteří nebyli přijati ke studiu na FEI, ale výsledky přijímacích zkoušek postačovaly k přijetí
na FSI, a způsob náhrady nákladů za tyto studenty bude stanoven až tehdy, až budou stanovena pravidla vedením
VUT.
ad 5) Prominutí poplatku za studium studentovi, který studuje déle něž je standardní doba studia
prodloužená o jeden rok
Proděkan Doupovec k tomu řekl, na kolegiu děkana se každoročně schvaluje počet studentů, kteří překračují
zákonem o VŠ stanovenou dobu studia a návrh, aby jim byly prominuty poplatky. Poplatky se na naší fakultě
platí za studium ze dvou důvodů. Jedním důvodem je současné studium druhého oboru a dále se platí poplatky
za překročení standardní doby studia o více než jeden rok.
Dále citoval čl. 45, odst. 5 Statutu VUT. Dle tohoto Statutu splňuje podmínku na prominutí pouze 1 student
VUT, jmenovitě student Aleše Brodecký. Ke studiu se zapsal v roce 1995, děkan mu navrhuje ukončení studia
v nejkratší době, tj. 2001-2002. Děkan předkládá návrh AS ve smyslu zmíněného čl. 45 Statutu VUT, aby mu
byla prominuty poplatky za studium.
Hlasování o návrhu:
Prominutí poplatků za studium pro studenta Aleše Brodeckého.
Hlasování: pro – 20, proti – 1, zdržel se – 0.
ad 6) Návrh na úpravu studijního programu 3. ročníku – předmět Ekonomika a management podniku
Proděkan Doupovec seznámil přítomné o jaký předmět se jedná, kdo jej vyučuje a kde se vykonávají praktická
cvičení. Překládá návrh na změnu z 2/2 na 2/0, čímž by se snížila časová zátěž studentů a studentek. Toto by
mělo přijít v platnost již od tohoto letního semestru (ak. rok 2001 – 2002).
Na základě těchto připomínek byla rozvinuta diskuse, kde se hovořilo a kvalitě vzdělávacího procesu a o tom,
aby tato změna nepoškodila studenty. Děkan podotkl, že ve výhledné době se zvažuje zapojení do výuky tohoto
předmětu externího učitele, případně lze zvážit možnost adekvátního učitele interního.
Tato změna je rovněž podložena výsledky studentské ankety, které dokládají, že i samotní studenti nejsou
s úrovní výuky tohoto předmětu spokojeni.
Proděkan Doupovec ještě navrhl, že tento předmět bude hodnocen zkouškou.
Hlasování o tomto návrhu:
AS FSI podporuje záměr vedení fakulty na úpravu hodinové dotace předmětu 3.ročníku magisterského
studia – Ekonomika a řízení podniku.
Pro – 21, proti – 0, zdržel – 0

Pan tajemník informoval o tom, co čeká fakultu v tomto a příštím roce, s tím, že AS FSI blíže seznámil se
současným děním na fakultě, např. stavem stravování, dislokací ploch ústavů, pracemi na budování nového
parkoviště, vjezd na toto parkoviště zaměstnancům, atd.
Na pana tajemníka vzešel z pléna značný počet dotazů, na které odpovídal.
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ad 8) Informace z grémií (RVŠ, AS VUT, KD, KR, pracovní komise AS FSI, atd.)
Ekonomická komise - předseda Ing. Ramík, - práce v této komisi se především týkaly rozpočtu FSI,
Legislativní komise - předseda RNDr. Jaroš - práce nad novými pravidly rozdělování mzdových prostředků na
ústavy pokračuje vcelku uspokojivě. Příští měsíc se bude konat volba předsedy AS FSI, předsedů obou komor
AS FSI a předsedů jednotlivých komisí,
Studijní komise - předseda RNDr. Dočkal – přivítal by lepší součinnost mezi ekonomickou, legislativní a
studijní komisí,
Informační komise - předseda Ing. Roupec - především se zmiňoval o systému BRUTIS, požádal AS o podporu
pro další jednání na RE. Přílohou tohoto zápisu je i jím vypracovaný okruh otázek, které budou položeny
zodpovědným pracovníkům v rámci zasedání AS VUT.
Návrh usnesení:
AS FSI pověřuje předsedy informační komise a zástupce FSI v AS VUT k shromáždění připomínek členů
akademické obce FSI k informačnímu systému BRUTIS a jejich předložení na jednání AS VUT.
Zároveň žádá o detailní rozpis využití finančních prostředků VUT použitých při jeho vytváření.
Hlasování: pro – 20, proti – 0, zdržel – 1.
Informace z grémií:
-na AS VUT byly probírány běžné otázky a otázky kolem finančních prostředků pro vysoké školy,
-zavedení školného pro studenty vysokých škol,
-kvestor připravuje staronová pravidla rozdělování finančních prostředků na fakulty,
RVŠ – problematika školného u vysokých škol.
ad 9) Různé
RNDr.Spousta – informoval o stavu prací nad vytvářením a rozdělováním zdrojů “A” “B” “C” a “D”,
Doc.Kolář – vyjádřil ostrý nesouhlas s uvažovaným plánem vybudovat jídelnu pro zaměstnance v laboratořích 1.
podlaží budovy A3, kde se nacházejí laboratoře ÚK, v tomto směru bude požadovat rozvahu p. tajemníka
formou jeho interpelace na příštím zasedání AS FSI,
RNDr.Spousta – Abdikace dr. Čornejové – přečetl dopis, ve kterém oznamuje důvody svého odstoupení z AS
FSI
RNDr.Lepková – podal informace o práci v CESA (Centrum sportovních aktivit),
Další zasedání AS FSI se bude konat 29. 11. 2001, kde bude mj. na programu:
*stav prací nad informačním systémem VUT a FSI, (budou přizváni zodpovědní pracovníci CVIS – Křivánek,
Buřil, dále pan rektor, kvestor a prof. Ondráček, syst. integrátor FSI Pelíšek a další),
*interpelace tajemníka doc. Kolářem (otázky nutno dodat nejméně týden před zasedáním),
*volba předsedy AS FSI, předsedů komor AS a předsedů komisí AS FSI,
*schválení nového studijního oboru Mechatronika (nejedná se o zcela nový obor, již je akreditován ve formě 5
letého studia, nyní by se jednalo i o jeho “bakálářskou” formu),
*a další

Verifikoval: RNDr. Spousta

Zapsala: Stružková
Dne 26. 10. 2001
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