Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
9. 2. 2012

Místo konání:
as konání:
P ítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání ídil:

zasedací místnost d kana FSI VUT v Brn , Technická 2
13:00 – 15:15
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Ing. Kutálek, J. K dela
doc. Št tina, Ing. Ramík
doc. Pacal

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

Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu pln ní usnesení
Informace vedení fakulty
Dopln ní VR FSI VUT v Brn o externího lena
Dopln ní studentské komory AS FSI
Zprávy z grémií
Aktualizace dlouhodobého zám ru FSI VUT – p edložení
Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk v r. 2012 – p edložení
Sm rnice pro p ijímací ízení v doktorských studijních programech pro akademický rok
2012/2013 – p edložení
10. Schválení zástupc AS v komisích pro výb rová ízení
11. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
12. R zné

Jednání zahájil a ídil p edseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zú astnili prod kani FSI doc. B ezina a prof. Foret a tajemník Ing. Dumek.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Ing. Kutálek, J. K dela
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 21 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Št tina, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Program jednání byl schválen beze zm n.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0

zdržel se: 1

Zápis ze 2. ádného zasedání schválen bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. B ezina informoval senátory o následujících událostech:
• Dne 18. 1. 2012 prob hla tisková konference k Formuli student, která m la velkou
mediální odezvu.
• Prof. Antonín Píšt k obdržel Cenu m sta Brna.
• Dne 1. 2. 2012 byli jmenováni t i noví profeso i FSI: prof. Burša, prof. Chmelík a prof.
Horský.
• Na webu http://www.vyzkum.cz/ byly zve ejn ny výsledky hodnocení výzkumných
organizací za rok 2011.
• Byla vydána Sm rnice d kana 1/2012 Uznávání studijních povinností. Zm na oproti
p vodnímu stavu: ve sm rnici je explicitn uvedeno, že student m nebudou uznávány
p edm ty absolvované s klasifikací E.
• Rektor vydal harmonogram Akademického roku 2012/2013: za átek výuky v ZS je 17. 9.
2012, za átek výuky v LS je 4. 2. 2013.
• P ed zasedáním senáto i obdrželi mailem koncept dopisu pana d kana prorektoru
Št pánkovi, který se týká požadavku vedení VUT, aby fakulty odhadly vývoj po tu
student do roku 2018.
• Do aktualizace DZ VUT byl za azen projekt na zateplení objekt A a B (vyjma objektu
A1 - toto je ešeno jiným projektem). Projekt na zateplení objekt A a B (vyjma objektu
A1) však vyžaduje 15% kofinancování. P edseda AS VUT doc. Haná ek jménem
Ekonomické komise AS VUT požádal pana d kana, aby písemn formuloval závazek FSI
ke splácení 15% výše uvedeného kofinancování. Koncept dopisu doc. Haná kovi senáto i
obdrželi p ed zasedáním.
• FSI dosáhla za rok 2011 kladný hospodá ský výsledek.
• Rektor požádal d kany fakult, aby se vyjád ili ke dv ma variantám rozpo tu VUT (jedna
z variant po ítá s p j kou ve výši 450 mil. K ). Vyjád ení d kan je poradní, skute n
rozhoduje správní rada a AS VUT. Na základ konzultací s p edsedou AS FSI, kvestorem,
p edsedou EK AS VUT a prorektorem pro VaV d kan FSI vyslovil souhlas s p j kou.
• Dne 31. 1. 2012 prob hla koordina ní rada STI. Bude p ipravována akreditace oboru
doktorského studia na STI. D kan FSI vznesl požadavek, aby nový obor STI nebyl
podobný oboru „Fyzikální a materiálové inženýrství“, který je akreditován na FSI.

2

ad 4) Dopln ní VR FSI VUT v Brn o externího lena
D kan navrhuje rozší it VR o Mgr. Ing. Vladimíra Hlavinku. Návrh spolu s CV Ing. Hlavinky
rozeslal pan d kan senátor m v prosinci 2011, na dnešním zasedání byl tento návrh
projednán.
ad 5) Dopln ní studentské komory AS FSI
Ing. Bená ková požádala o ukon ení innosti v senátu z d vodu p echodu na kombinovanou
formu studia, její náhradník bude kontaktován.
ad 6) Zprávy z grémií
RNDr. Popela rozeslal zprávy mailem. N které body krátce okomentoval doc. Pacal:
- Prob hl sn m RVŠ (nový p edseda je p. Fišer, VUT zastupuje doc. Münsterová).
- Pravidla MŠMT a rozpo et MŠMT doznaly zna ných meziro ních zm n.
- MŠMT krátí prost edky na studenty, doktorandy, ubytování – pro VUT to znamená
propad cca 90 mil. K .
- MŠMT posiluje tzv. kvalitativní ukazatele.
- MŠMT p esouvá prost edky do staveb a na dofinancování n kterých projekt .
- Peníze za body se mají pro VUT zvýšit o 100 mil. K .
- Specifický výzkum pro VUT narostl o 6 mil. K .
- Výukov orientované fakulty žádají, aby v de t ji orientované fakulty hradily
skute né náklady na výzkum a nebyly nadále dotovány z výukových pen z.
ad 7) Aktualizace dlouhodobého zám ru FSI VUT – p edložení
Aktualizaci obdrželi senáto i mailem, na zasedání ji okomentoval doc. B ezina. V oblasti
vzd lávací innosti bude FSI podporovat internacionalizaci a mobilitu student a zapojení
odborník z praxe. Vedení FSI se zam í na racionalizaci ízení, organiza ní struktury a
informa ního systému, pozornost bude v nována také posílení tv r í innosti. V oblasti
infrastruktury se p ipravuje n kolik rekonstrukcí areálu fakulty.
P ípadné p ipomínky mohou senáto i adresovat panu d kanovi.
ad 8) Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk
p edložení

na FSI v roce 2012 –

Pravidla, do kterých již byly zapracovány p ipomínky FK, byla rozeslána p ed zasedáním
mailem. Na zasedání Ing. Dumek senátory podrobn ji seznámil s nejd ležit jšími body.
Situace kolem rozpo tu je komplikována r znými negativními vlivy, p edevším zm nou
metodiky financování VŠ a poklesem celkového objemu p ísp vk VŠ. Nejvýznamn jšími
zm nami oproti lo skému roku je p ípadná p j ka pro VUT a zjednodušení parametru VKM.
Poté Ing. Dumek a prof. Foret odpovídali na dotazy senátor , které se týkaly doktorských
stipendií a specifického výzkumu.
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ad 9) Sm rnice pro p ijímací ízení v doktorských studijních programech – p edložení
Do sm rnice byly zapracovány p ipomínky SK (byly zrušeny okruhy otázek pro obor
Metrologie a zkušebnictví). Prof. Foret dále osv tlil situaci ohledn termínu p ijímacích
zkoušek.
ad 10) Schválení zástupc AS v komisích pro výb rová ízení
V uplynulém období prob hla následující výb rová ízení:
ÚPEI – zástupce AS doc. Pacal
ÚM – zástupce AS Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
ad 11) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 8.3.2012 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
d kana. Do programu budou za azeny tyto body:
- Dopln ní studentské komory
- Dopln ní VR o externího lena – schválení
- Aktualizace dlouhodobého zám ru – schválení
- Pravidla rozd lení dotace finan ních prost edk – schválení
- Zpráva o hospoda ení na FSI za rok 2011 – p edložení
- Sm rnice pro p ijímací ízení v doktorských programech – schválení
Hlasování:

pro: 22

proti: 0

zdržel se: 0

ad 12) R zné
Za uplynulé období došlo k mnoha událostem v oblasti navrhovaného v cného zám ru
zákona o VŠ a zákona o finan ní pomoci student m. Doc. Pacal proto navrhl, aby AS FSI
p ijal usnesení, kterým by reagoval na tyto události a zárove podpo il aktivity studentské
komory AS FSI (viz. iniciativa Brno Za svobodné vysoké školy - informace na webových
stránkách fakulty http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/zprava.html?zid=30296 ).
Usnesení:
Akademický senát FSI VUT v Brn pln podporuje stanoviska akademických senát
vysokých škol v R a Rady vysokých škol, která žádají vrácení v cného zám ru zákona o
vysokých školách a zákona o finan ní pomoci student m z úrovn vlády na MŠMT
k profesionálnímu zpracování a posouzení rizik navrhovaných zm n, a to nejen rizik
sou asných, ale i budoucích. Pro AS FSI je zásadní, aby reformy byly p ipravovány
zodpov dn s v domím možných dopad na ob any R v etn student a byly podrobovány
p ísné oponentu e. Ta nesmí být ignorována nebo politicky p etla ována tak, jak se tomu d je
od íjna 2011.
AS FSI pln podporuje studentské požadavky hájící akademickou samosprávnou
demokracii p ed pokusy pod ídit vysoké školy politicko-ekonomickým strukturám. AS FSI
zd raz uje, že ozna ovat vliv t chto struktur za hájení zájmu ve ejnosti je na základ
mnohaletých zkušeností ob an
R nehorázné a alarmující. Spolupráce vysokých škol
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s ve ejností je nutná a užite ná, ale nech probíhá p ímo bez škodlivého vlivu politik a
lobist .
AS FSI podotýká, že reformním ambicím a široce deklarovaným cíl m n kterých
politik neodpovídá v R ani podíl financování vysokých škol v i HDP, který je v R
0,55% v i 1,4% v patnácti nejvysp lejších zemích OECD, ke kterým se má podle politik
R blížit.
Hlasování:

pro: 22

proti: 0

zdržel se: 0

Prof. Foret odpov d l na dotaz student ohledn hodnocení doktorand ve smyslu Sm rnice
9/2011. Dále pan profesor upozornil na zve ejn ný žeb í ek strojních fakult v HN, kde FSI
obsadila první místo.
Ing. Druckmüllerová p ednesla návrh z ad student , zda by vyu ující nemohli být finan n
hodnoceni i podle svého p ístupu ke student m a pedagogických schopností. Doc. B ezina
odpov d l, že hodnocení vyu ujících je v kompetenci editel ústav .

Poté bylo zasedání ukon eno.

Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
p edseda AS FSI

Veronika H ibová
p edsedkyn SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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