Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 6. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
3. 5. 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 – 16:15
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Ing. Kutálek, J. Jarolímek
prof. K upka, Ing. Bedná
doc. Pacal

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu pln ní usnesení
Diskuze k problematice IS Apollo a spolupráci s pracovišt m CVIS
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2011 – schválení
Rozd lení finan ní dotace na FSI v roce 2012 – p edložení
Návrh na prodloužení akreditace studijních obor
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 kan FSI prof. Chmelík, tajemník Ing.
Dumek, prorektor prof. Jura a editel CVIS Ing. Marušinec.

ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Ing. Kutálek, J. Jarolímek
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 25 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: prof. K upka, Ing. Bedná
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 1
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Doc. Pacal navrhl zm nit oproti rozeslanému programu bod 8 na „Návrh na prodloužení
akreditace studijních obor “. (P vodn za azenou Sm rnici pro studium, která se týkala studia
v celoživotním vzd lávání, není t eba projednávat).
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z 5. ádného zasedání schválen bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Diskuze k problematice IS Apollo a spolupráci s pracovišt m CVIS
Prof. Doupovec uvedl, že inicioval dopis vedení VUT o problémech IS Apollo, poté se na FSI
uskute nila sch zka za ú asti Ing. Marušince, prof. Jury a len AS a AO FSI. Následn byly
vedení VUT zaslány konkrétní p ipomínky, které se týkaly problém Apollo x web,
použitelnost systému pro sestavení rozpo tu (RIV body), uživatelská p ív tivost atd.
Prof. Jura: v dobách vzniku IS Apolla nebylo možno vytvo it ho jako webovský systém.
Ing. Marušinec: p ístup do Apolla p es n které prohlíže e je již možný, další verze se
p ipravují. Co se tý e uživatelské p ív tivosti, nové verze modul jsou p ipravovány jako
webové stránky tak, aby uživatele více vedly.
Prof. Jura: problémem RIV bod je každoro ní zm na pravidel.
Ing. Marušinec: v jednom okamžiku došlo k tomu, že v IS byly pro FSI zobrazeny body podle
dvou metodik. Co se tý e požadavku FSI, aby byly v IS vid t body rozd lené na osoby –
v sou asné dob je zpracována metodika, která eká na odsouhlasení prorektorem.
Poté Ing. Marušinec odpovídal na dotazy a p ipomínky senátor , které se týkaly p edevším
problematiky rozd lování RIV bod .
ad 4) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Novým editelem LÚ je doc. Jura ka.
- Od 1.9.2012 by m la za ít rekonstrukce budovy A1.
- Na VR prob hly dv habilitace (Ing. Vrbka, ÚK a Ing. Krejsa, ÚMTMB).
- Pan d kan obdržel dopis od prof. Mat j ohledn 3 projekt z FSI, které byly
hodnoceny s výhradou.
- Dále pan d kan obdržel dopis od prof. Wilhelma ohledn projekt FRVŠ typu A, ve
kterém ud luje souhlas s poskytnutím dotace na projekty „Modernizace a inovace
laboratorních cvi ení z fyziky“ a „Vybudování laborato e biomechaniky a kosterní
soustavy lov ka“.
- Po dohod s editeli ústav došlo ke zm n v podávání projekt FRVŠ typu A (ústavy
budou vyzvány k podání projektu).
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STI p edložil návrh na akreditaci DS obor Pokro ilé materiály a nanov dy. Pan d kan
vznesl požadavek, aby název oboru byl odlišný od názvu oboru DS na FSI a aby došlo
k dohod mezi editeli ohledn po tu doktorand .
Pan prorektor Št pánek požádal d kany fakult o výhled do roku 2018.
Prof. Liška vznesl p ipomínky ke Sm rnici 9/2011 Hodnocení práce student DS, pan
d kan je projedná s prof. Foretem.

ad 5) Informace z grémií
Informace byly rozeslány senátor m mailem, na zasedání RNDr. Popela informoval o
následujících událostech:
- byl jmenován nový ministr školství
- vývoj ohledn zákona o VŠ a školném není jasný
- financování VŠ a regionální školství – MŠMT poskytlo srovnávací analýzu, ze které
vyplývá, že na studenta SŠ je poskytováno více finan ních prost edk než na studenta
VŠ
- GA R – RVŠ p ijala usnesení, ve kterém vyjad uje znepokojení nad d sledky selhání
IS v pr b hu podávání žádostí
- AV a VŠ – pokra uje kritická diskuze o financování v dy na VŠ
- akredita ní komise – RVŠ p ijala usnesení, ve kterém konstatuje, že nebyly využity
její návrhy na leny akredita ní komise
- blokace – MŠMT blokuje ástku cca 600 mil. v investi ní oblasti
- byla rozeslána personální a mzdová analýza za rok 2011
- Rozpo et VUT – byl p edložen 24.4., tuto dopln nou verzi obdržela FK AS FSI
- specifický výzkum – výsledné ešení znamená p ínos pro pracovníky a studenty FSI
- doktorská studia STI – STI p edložil žádost o doktorská studia v oblasti materiál a
nanotechnologií, d kan FSI uvedl výhrady na jednání koordina ní rady
ad 6) Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2011 – schválení
FK doporu uje p edloženou Zprávu o hospoda ení ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Zprávu o hospoda ení FSI za rok 2011 ve zn ní ze dne 3.5.2012.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 1
ad 7) Rozd lení finan ní dotace na FSI v roce 2012 – p edložení
Kompletní verzi návrhu Rozd lení finan ní dotace obdrželi senáto i p ed zasedáním mailem.
S jednotlivými body je seznámil Ing. Dumek. Rozpo et je postaven na reálných íslech z VZ
2011. Nejv tší zm na oproti minulým let m je v parametrech VKM, nadále platí, že ú elové
dotace jsou sm rovány p ímo na ešitele, pro výpo et mzdových prost edk jsou použity
Slavíkovy vzorce, je uplat ováno 2/3 pravidlo. V neinvesti ních prost edcích byla zvýšena
ástka na projekty BR, zvýšena ástka provozních prost edk pro ústavy, v letošním roce
nebudou dofinancovány výzkumné zám ry.
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy a p ipomínky senátor .
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ad 8) Návrh na prodloužení akreditace studijních obor
Na tomto zasedání AS projednal návrh na rozší ení 4 stávajících studijních obor v anglickém
jazyce na kombinovanou formu. VR toto rozší ení již schválila.
ad 9) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 31.5.2012 ve 14.00 hod v zasedací místnosti
d kana.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Program p íštího zasedání:
- Rozd lení finan ní dotace
- Akreditace
- Zm na Organiza ního ádu
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) R zné
Doc Št tina se vrátil k Rozpo tu VUT a poukázal na meziro ní nár st mezd n kterých
rektorátních útvar a na použití prost edk ze zdroje 2112 na akce nesouvisející s v dou a
výzkumem. Ing. Dumek p islíbil projednat otázku mezd na porad kvestora.
Usnesení: AS FSI žádá zástupce AO FSI v AS VUT o získání podklad k nár stu mzdových
prost edk n kterých rektorátních pracoviš (nap . ÚTT) a ú elovosti vynaložených náklad
ze zdroje 2112.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0

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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