Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
1. 11. 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 – 16:45
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
J. Jarolímek, Ing. Kubík
Ing. Kutálek, Ing. Druckmüllerová
doc. Pacal

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

Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu pln ní usnesení
Prezentace vizuálního stylu univerzity – prorektor prof. Kví ala
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Sm rnice k uskute ování doktorských studijních program na FSI – schválení
Sm rnice pro p ijímací ízení v doktorském studijním programu v ak. roce 2013/2014 – schválení
Sm rnice pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v bakalá ském studijním programu
v ak. roce 2013/2014 – schválení
9. Sm rnice pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v magisterském studijním programu
v ak. roce 2013/2014 – p edložení
10. Zm na P ílohy 2 Organiza ního ádu v souvislosti s reorganizací d kanátního pracovišt na FSI a
P ílohy 1 v souvislosti se zrušením odboru Metrologie a ízení jakosti na ÚVSSR – schválení
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 d kan FSI prof. Doupovec, tajemník Ing. Dumek, prod kani prof.
Foret, prof. Chmelík a doc. B ezina, prorekto i prof. Kví ala a prof. Kotoul.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: J. Jarolímek, Ing. Kubík
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 3
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 23 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Kutálek, Ing. Druckmüllerová
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Program zasedání beze zm n.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z 9. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Prezentace vizuálního stylu univerzity – prorektor prof. Kví ala
V první ásti svého vystoupení se pan prorektor zam il na d vody, které vedly k rozhodnutí
zm nit logo VUT. Na n kolika p íkladech poukázal na to, že sou asné logo je nevýrazné,
ne itelné a nezapamatovatelné. Dalším problémem je, že identita fakult je nad azena identit
univerzity.
Ve druhé ásti prof. Kví ala p edstavil vít zný návrh nové loga VUT. Zd raznil, že k
navrhované zm n loga by m lo dojít p edevším proto, aby univerzita p sobila navenek
jednotn , výrazn , zapamatovateln , s itelným názvem. 7 lenná komise s p evahou
externích odborník ( lenem byl i d kan FSI) vybrala vít zný návrh, který již byl p edstaven
na webových stránkách VUT. Tento návrh je dle prof. Kví aly velmi itelný se specifickou
zna kou – tvar písmena T, které je kombinací stavebních prvk , ervená barva pak odkazuje
na spojitost s Brnem. Dále pan prorektor p edstavil loga jednotlivých fakult, pro která se
p istoupilo k barevnému rozlišení.
V poslední ásti svého vystoupení se pan prorektor zmínil o nákladech souvisejících se
zavedením nového loga. Celá sout ž v etn vypracování grafického manuálu byla uhrazena
z rozvojového programu. Mezi prvotní náklady by dle prof. Kví aly pat ilo p edevším
ozna ení budov (cca 60.000,- K ), další náklady lze provést v rámci b žné údržby.
Poté pan prorektor odpovídal na dotazy senátor .
V diskuzi se ást senátor vyjad ovala k návrhu kladn , další ást s výhradami – p edevším ke
tvaru písmena T. Na dotaz ohledn dalšího postupu pan prorektor odpov d l, že v sou asné
dob probíhá prezentace nového vizuálního stylu univerzity, dále bude záležet na rektoru
VUT, kdy a zda v bec se rozhodne p edložit návrh nového loga AS VUT.
Diskuzi ukon il doc. Pacal, který prof. Kví alovi pod koval a uvedl, že – dle návrhu, který
v diskuzi zazn l – pokud budou okolnosti vyžadovat, požádal by pana prorektora o prezentaci
p ed celou AO FSI.
ad 4) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- 16.10. navštívila fakultu pracovní skupina Akredita ní komise
hodnocení doktorských studijních program .
- Byly vydány nové brožury FSI.

R, jednalo se o
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-

30.10. se konala porada editel , jejíž druhé ásti se zú astnil Ing. Rosenfeld, CSc.
(generální editel a p edseda p edstavenstva Slováckých strojíren, a.s., len VR FSI), který
nabízí fakult spolupráci v oblasti vzd lávání a VaV.
Prob hla anketa student 1. ro ník .
19.10. prob hla na VUT návšt va p edsedkyn Technologické agentury R.
P ipravuje se nová metodika hodnocení VaV, která by m la platit od roku 2015. Do
této doby bude hodnocení probíhat podle p echodné metodiky (publikace hodnoceny
jako doposud, u aplika ních výstup by jedním z parametr m la být finan ní
náro nost, z t chto výstup by univerzita m la vybrat excelentní).
Pan d kan rozeslal zám ry MŠMT ohledn novely VŠ zákona.
Prob hl výbor pro integrované ízení rizik.

ad 5) Informace z grémií
Informace byly senátor m rozeslány p ed zasedáním.
ad 6) Sm rnice k uskute

ování doktorských studijních program na FSI – schválení

Studijní komise sm rnici projednala a nemá žádné p ipomínky.
Oproti p edložené verzi byly do sm rnice zapracovány p ipomínky formálního a stylistického
charakteru. Protože se však z asových d vod s poslední verzí nesta ili seznámit všichni
senáto i, bude tato záležitost projednána na p íštím zasedání.
ad 7) Sm rnice pro p ijímací ízení v doktorském studijním programu na FSI v ak. roce
2013/2014 – schválení
Studijní komise sm rnici projednala a doporu uje ji ke schválení v p edložené verzi.
Usnesení: AS FSI schvaluje Sm rnici pro p ijímací ízení v doktorském studijním programu
na FSI v akademickém roce 2013/2014.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Sm rnice pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v bakalá ském
studijním programu v ak. roce 2013/2014 – schválení
Studijní komise sm rnici projednala a doporu uje ji ke schválení v p edložené verzi.
Usnesení: AS FSI schvaluje Sm rnici pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v
bakalá ském studijním programu v akademickém roce 2013/2014.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Sm rnice pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v magisterském
studijním programu v ak. roce 2013/2014 – p edložení
V souvislosti se zm nou po tu financovaných student (pro 1. ro . NMS byl stanoven limit na
484, o ekává se cca 1000 p ihlášek) doznala tato sm rnice oproti minulým let m n kolika
zm n, se kterými senátory seznámil prod kan Chmelík:
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P ijímací zkouška se bude skládat z ásti všeobecné a ásti oborové. Všeobecná ást bude
prominuta uchaze m, kte í absolvovali BS obecného oboru Strojní inženýrství nebo BSP
Aplikované v dy v inženýrství a dosáhli váženého studijního pr m ru do 2,35 a uchaze m z
profesních obor bakalá ského studia, kte í dosáhli váženého studijního pr m ru do 2,10. Po
všeobecné ásti bude následovat oborová ást, která prob hne obdobným zp sobem jako
v minulém roce. Za átkem ervna budou mít ústavy k dispozici údaje o po tu student , kte í
v tomto roce nedokon í bakalá ské studium a nebudou se tedy moci zapsat následující ak. rok
do NMS. Podle zájmu o jednotlivé obory (z po tu podaných p ihlášek) bude obor m stanoven
dynamický po et financovaných student . Pokud by po et zapsaných student nedosáhl
limitu, bylo by vypsáno 2. kolo.
Poté pan prod kan odpovídal na dotazy senátor , které se týkaly hlavn nastavení po tu
financovaných student . Na podn t z ad senátor p islíbil provést simulaci nového
p ijímacího ízení na datech z minulých let.
ad 10) Zm na P ílohy 2 Organiza ního ádu v souvislosti s reorganizací d kanátního
pracovišt na FSI a P ílohy 1 v souvislosti se zrušením odboru Metrologie a ízení
jakosti na ÚVSSR – schválení
Legislativní komise projednala zm ny P ílohy 2 a P ílohy 1 a doporu uje je ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje p edložené zm ny P ílohy 1 a P ílohy 2 Organiza ního ádu FSI
VUT v Brn .
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 1
ad 11) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Byly navrženy 2 termíny dalšího zasedání:
29.11.
pro: 11
6.12.
pro: 10
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 29.11.2012 ve 14.00 hod v zasedací
místnosti d kana.
Do programu p íštího zasedání budou za azeny následující body:
- Sm rnice k uskute ování doktorských studijních program na FSI
- Sm rnice pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v magisterském studijním
programu v ak. roce 2013/2014
ad 12) R zné
Pan d kan informoval senátory, že v souladu s ustanovením ásti t etí, l. 5., odst. 1.
Stipendijního ádu VUT v Brn je p ipraveno Rozhodnutí d kana o stanovení minimální výše
doktorského stipendia na ak. rok 2012/2013.
Doc. Katolický informoval senátory o jednání FK, která probírala následující body:
- Režie z projekt specifického výzkumu: na projektech byly schváleny nižší režie než
je skute nost – vysv tlení podal prod kan Foret, jeho návrhem je vyplatit navýšenou
ástku formou mimo ádného stipendia nejlepším doktorand m, další variantou je
upravit rozpo ty projekt . Vedení fakulty uvažuje doporu it ešitel m projekt formu
stipendia všem doktorand m na projektu.
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Dle FK nebyl dodržen termín rozd lení finan ních prost edk za body z projektu
prorektora. Prost edky m ly být rozd leny podle údaj k 31.10., byly však vyplaceny
d íve – vysv tlení podal prorektor Kotoul, který dále odpovídal na dotazy senátor .
Stipendia doktorand : Aby se zamezilo problém m s financováním doktorand , FK
doporu uje vedení fakulty vytvo it nap . tvrtletní p ehled údaj o studentech DS.
FK dále doporu uje vyplácet odm ny doktorand m dle platných sm rnic.

Na p ipomínku Ing. Druckmüllerové slíbil pan tajemník ud lit student m oprávn ní na
pr kazy vstupovat dve mi v p ízemí budovy A6 a umožnit jim tím lepší pohyb po areálu
fakulty.

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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