Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 5. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
12. 4. 2012

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

zasedací místnost d kana FSI VUT v Brn , Technická 2
14:00 – 16:00
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Ing. Kutálek, H. Paschkeová
doc. Št tina, doc. Brandejs
doc. Pacal

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

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
Zprávy z grémií
Schválení zástupce AS FSI ve výb rovém ízení
Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2011
Akreditace nového studijního oboru na FSI „Design vizuálních komunikací ve strojírenství“ –
projednání
8.
asový plán akademického roku 2012/2013 – projednání
9. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
10. R zné

Jednání zahájil a ídil p edseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zú astnili d kan FSI prof. Doupovec, prod kan FSI prof. Chmelík a tajemník Ing.
Dumek.

ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Ing. Kutálek, H. Paschkeová
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 28 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Št tina, doc. Brandejs
Hlasování:
pro: 27
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 bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis ze 4. ádného zasedání schválen bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
1. B hem následujících dvou týdn prob hne výb rové ízení na místo editele LÚ.
2. Vedení fakulty zaujalo p ísn jší postoj v i neúsp šným student m, tzv
„recyklant m“. Došlo nap . ke zvýšení poplatku za kurz celoživotního vzd lávání na
700,- K /kredit.
3. V ervnu prob hne na FSI Summer Course 2012 studentské organizace BEST
s tématem problematika tepelného komfortu, odborným garantem bude EÚ.
4. Fond eská hlava požádal d kana o zaslání návrh projekt , d kan rozeslal informaci
editel m ústav .
5. Rektorát VUT byl upozorn n na problematiku citlivých údaj v IS. Mgr. Sobotka
zaslal panu d kanovi návrh prohlášení, které by p íslušní pracovníci (doktorandi,
externisté) podepsali.
6. Na webu TA Ru byly zve ejn ny výsledky sout že programu Centra kompetence. Za
FSI je p ijatý projekt prof. Šikoly, ada pracoviš FSI je zapojena jako spolu ešitelé
(prof. V. Píšt k, prof. Kolíbal, doc. Blecha).
7. K 31.3. bylo ukon eno podávání p ihlášek, po et uchaze o bakalá ské studium je o
cca 100 vyšší než minulý ak. rok, nár st je i v NMS.
8. Na podn t prorektora Kví aly byla vypsána sout ž o nové logo VUT. Na základ
ohlas z AO prob hlo jednání s d kany fakult. Prof. Doupovec doporu il z ídit
webovou stránku, na které by se mohli vyjád it lenové AO.
9. Pan d kan oslovil vedení VUT se stížností ve v ci neuspokojivého stavu IS. Následn
prob hlo setkání se zástupci VUT a CVIS. V zásadních v cech nedošlo ke shod , proto
d kan zaslal prorektoru Jurovi p ipomínky mailem.
10. V b eznu prob hl na FSI Den firem a akademicko – pr myslové fórum.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace mailem. Na zasedání okomentoval následující body:
- VŠ zákon a zákon o finan ní pomoci – prob hlo n kolik jednání, další vývoj je
nejasný.
- Projekty FRVŠ – je omezen po et podaných projekt .
- EK AS VUT zamítla Dodatek .1 Rozpo tu VUT.
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Rozpo et VUT m že být dle kvestora p edložen ihned po hlasování AS VUT o
Dodatku.
Ohledn firemní školky p ijala EK AS VUT usnesení, v n mž doporu uje postupovat
v souladu s plánem investi ní výstavby, Dlouhodobým zám rem a jeho Aktualizací.

Ing. Roupec informoval o následujících událostech:
- Doplnil informace RNDr. Popely ohledn Pravidel, Rozpo tu a Dodatku. Pravidla
umož ují jistou ást finan ních prost edk rozd lit podle sm rnice rektora, což by
mohlo vést ke ztrát kontroly AS VUT nad rozd lováním financí.
- Dále informoval senátory o problematice specifického výzkumu, tj. o problému
násobení pedagogických výkon s výkony tv r í innosti („násobení nulou“ v p ípad
STI).
Prof. Maca upozornil, že o finan ní prost edky p ijdou hlavn studenti a požádal senátory o
návrhy, jak by se jejich situace dala zlepšit. Z diskuze senátor však nevyplynuly žádné
konkrétní možnosti.
ad 5) Schválení zástupce AS FSI ve výb rovém ízení
Za zástupce AS FSI ve výb rovém ízení na místo editele LÚ byl navržen doc. Katolický.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 1
Za zástupce AS FSI ve výb rovém ízení na místa výzkumných pracovník byl navržen doc.
Katolický, jako jeho náhradník doc. Št tina.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 2
ad 6) Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2011
Zpráva byla projednávána na dvou jednáních finan ní komise. N které p ipomínky byly do
Zprávy zapracovány (tuto verzi senáto i obdrželi mailem). FK se poté s panem tajemníkem
dohodla na dalších úpravách (odstran ní nejasností v tabulce HS vykazovaných na NETME),
proto Zpráva nebude schvalována na tomto zasedání. Se zm nami seznámil senátory Ing.
Dumek.
ad 7) Akreditace nového oboru na FSI „Design vizuálních komunikací ve strojírenství“
– projednání
Usnesení: AS FSI projednal návrh oboru „Design vizuálních komunikací ve strojírenství“ a
nemá žádné p ipomínky.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) asový plán akademického roku 2012/2013 – projednání
SK projednala asový plán ak. roku 2012/2013 a doporu uje jeho verzi se za átkem
zkouškového období ZS od 17.12.2012.
Prof. Chmelík upozornil, že vedení FSI uvažuje ješt o zm n termínu p ijímacího ízení do
NMS tak, aby písemná ást prob hla p ed oborovou ástí. P ípadné posunutí by bylo
provedeno pokynem d kana.
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Usnesení: AS FSI projednal asový plán akademického roku 2012/2013 ve zn ní
p edloženém dne 12.4.2012.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 3.5.2012 ve 14.00 hod v zasedací místnosti
d kana. Do programu budou za azeny:
- Zpráva o hospoda ení
- Rozpo et
Hlasování:

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

ad 10) R zné
Pan d kan informoval senátory, že na další zasedání se možná dostaví pan prorektor Jura, aby
reagoval na názory a p ipomínky ohledn IS.

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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