Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 4. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
8. 3. 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 – 15:45
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
V. H ibová, H. Paschkeová
prof. Maca, doc. Katolický
doc. Pacal

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu pln ní usnesení
Dopln ní studentské komory AS FSI
Informace vedení fakulty
Zprávy z grémií
Dopln ní VR FSI VUT v Brn o externího lena – schválení
Aktualizace dlouhodobého zám ru FSI VUT – schválení
Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk v r. 2012 – schválení
Sm rnice pro p ijímací ízení v doktorských studijních programech pro akademický rok
2012/2013 – schválení
Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2011 – p edložení
Akreditace nového studijního oboru na FSI „Design vizuálních komunikací ve strojírenství“ –
p edložení
asový plán akademického roku 2012/2013 – p edložení
Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
R zné

Jednání zahájil a ídil p edseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zú astnili d kan FSI prof. Doupovec, prod kani FSI prof. Chmelík a prof. Foret a
tajemník Ing. Dumek.
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ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: V. H ibová, H. Paschkeová
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 26 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: prof. Maca, doc. Katolický
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Program jednání byl rozší en o bod 12 asový plán ak. roku 2012/2013.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis ze 3. ádného zasedání schválen bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 3
ad 3) Dopln ní studentské komory AS FSI
Doc. Martišek p edal osv d ení novému lenu studentské komory Ji ímu Jarolímkovi, který
se tímto ujal svého mandátu.
ad 4) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
1. Prof. Petruška požádal o p id lení prostor, které se uvolní po FEKTu (obdobné žádosti
podali již prof. Hartl a prof. Dlouhý).
2. MŠMT snižuje všem VŠ limity financovaných student magisterského studia. Na FSI
není zatím po et nefinancovaných student vysoký a jejich výuka fakultu výrazn
finan n nezat žuje, pro následující období se uvažuje zvýšit obtížnost p ijímacích
zkoušek do NMS pro absolventy profesních bakalá ských obor , dále hodlá vedení
fakulty omezit po et „recyklant “ a také omezit po et student NMS, kte í p ichází
z jiných fakult.
3. Na webových stránkách fakulty je zve ejn na nabídka stáže pro mladé v decké
pracovníky na National Cheng Kung University, Taiwan.
4. Sm rnice d kana 1/2012 Uznávání studijních povinnost byla dopln na o výjimku pro
studenty, kte í budou nastupovat v ak. r. 2012/2013 do záv re ných ro ník .
5. V lednu prob hla pravidelná evaluace projektu NETME.
6. Na VR 29.2. prob hlo habilita ní ízení a dv profesury (doc. Kaiser, doc. Ohlídal).
7. 5.3. prob hla na fakult studentská sout ž po ádaná organizací BEST.
8. 15.3. prob hne Den firem a akademicko-pr myslové fórum.
9. Je vypsáno výb rové ízení na editele LÚ.
V diskuzi k bodu 2. upozornili doc. Katolický a RNDr. Popela, že i když zatím po et
nefinancovaných student fakultu nezat žuje, m že se toto v následujících letech zm nit
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vzhledem k tomu, že limity se odvíjí z p edchozího roku. Proto navrhují provést p íslušné
výpo ty pro nastavení limitního ísla.
ad 5) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace mailem. Na zasedání okomentoval následující body:
- VŠ zákon a finan ní pomoc student m.
- Pravidla FRVŠ – Dr. Popela požádal ešitele projekt o zaslání p ípadných
p ipomínek.
- Hodnocení RIV – je p ipravována nová metodika.
- Pravidla rozpo tu VUT byla schválena, zástupci FSI v AS VUT se hlasování zdrželi.
- Pedagogická komise projednává námitky SK AS VUT proti tomu, že v návrhu
studijních p edpis p evažují povinnosti nad zárukami pro studenty zejména DS.
- Specifický výzkum – pan prorektor odmítl, že by poskytoval n jaké tabulky, jakákoli
kolující rozpo tová ísla nejsou oficiální, vedení VUT žádné neposkytovalo.
- Byl upraven statut STI, zvolena VR STI.
Ing. Roupec informoval o následujících událostech:
- Byla p edložena novela Stipendijního ádu.
- Problematika STI a p evodu akademických pracovník .
ad 6) Dopln ní VR FSI VUT v Brn o externího lena – schválení
D kan navrhuje rozší it VR o Mgr. Ing. Vladimíra Hlavinku (návrh byl projednán na
minulém zasedání).
Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 0

ad 7) Aktualizace dlouhodobého zám ru FSI VUT – schválení
Do Aktualizace byly zapracovány p ipomínky formálního charakteru.
Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 0

ad 8) Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk
schválení

na FSI v roce 2012 –

FK projednala Pravidla na dvou zasedáních a m la n kolik p ipomínek up es ujícího
charakteru, které byly do Pravidel zapracovány. FK doporu uje Pravidla ke schválení.
Ing. Dumek senátory podrobn ji seznámil se zm nami:
1) režie pro projekty HS pod NETME bude 10%
2) up esn ní po ítání bod RIV
o pro institucionální výzkum se po ítá období 2005 – 2009
o pro specifický výzkum a VKM období 2006-2010
3) MPD ve výši 15%
4) up esn ní výpo tu dotace na specifický výzkum
5) stanovení hranice dotace na projekty BR na 45%
6) stipendia doktorand vyplácena v plné výši
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7) vyjasn ní výšky režií na projektech CEITECu - FSI nebude mít žádnou režii
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI
v roce 2012 ve verzi 8.3.2012.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Sm rnice pro p ijímací ízení v doktorských studijních programech – schválení
SK sm rnici projednala a doporu uje ji ke schválení.
Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 0

ad 10) Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2011 – p edložení
Tabulkovou ást Zprávy obdrželi senáto i p ed zasedáním mailem. Jednotlivé body
okomentoval pan tajemník.
ad 11) Akreditace nového oboru na FSI „Design vizuálních komunikací ve strojírenství“
– p edložení
Pan d kan seznámil senátory s návrhem ÚK na z ízení nového oboru navazujícího
magisterského studia „Design vizuálních komunikací ve strojírenství“. D vodem pro jeho
z ízení je ta skute nost, že v sou asnosti se více než 50% student stávajícího oboru
„Pr myslový design“ zabývá vizuální komunikací a volí si témata diplomové práce z této
oblasti. Obor byl již schválen VR na jejím zasedání minulý týden.
ad 12) asový plán akademického roku 2012/2013 – p edložení
asový plán byl senátor m rozeslán p ed zasedáním mailem. Pan d kan upozornil na to, že
za átek výuky v každém semestru je stanoven rektorem VUT. (Pro ak. rok 2012/2013
Rozhodnutí rektora 3/2012 stanovuje za átek ak. roku na 1.9.2012 a konec na 31.8.2013,
za átek výuky ZS na 17.9.2012 a LS na 4.2.2013). V diskuzi zvažovali senáto i možnost
posunout za átek zkouškové období ZS na 17.12.2012.
ad 13) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 12.4.2012 ve 14.00 hod v zasedací místnosti
d kana. Do programu budou za azeny:
- Zpráva o hospoda ení
- Akreditace nového studijního oboru
asový plán
- Rozpo et
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ad 14) R zné
Mgr. Vašík navrhl posunout za átek zasedání AS na 14.00 hod. Pro jeho návrh hlasovalo 22
senátor .
Ing. Druckmüllerová informovala senátory, že student m DS se v IS zobrazovaly citlivé údaje
jejich student – tento problém již CVIS vy ešil. Ing. Nová ková byla však upozorn na na to,
že vzhledem k tomu, že doktorandi nejsou zam stnanci, nem li by se dostávat tém
k žádným údaj m o studentech (nap . známkám apod.). Doc. Grepl upozornil na to, že v IS
Apollo vyu ující sice vidí nap . osobní data student , na druhou stranu k mnohým
informacím, které pot ebují, se nedostanou. Další výhrada byla ke komunikaci se CVIS p es
systémového integrátora.
RNDr. Popela rozvedl problematiku specifického výzkumu a odpovídal na p ipomínky
senátor .

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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