Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 11. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
29. 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
13:00 – 15:00
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
V. H ibová, Ing. Tománek
doc. Brandejs, doc. Pant lejev
doc. Pacal

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

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 a návrh nového prod kana
Návrh na dopln ní VR – p edložení
Sm rnice k uskute ování doktorských studijních program na FSI – schválení
Sm rnice pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v magisterském studijním programu
v ak. roce 2013/2014 – schválení
7. Informace z grémií
8. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
9. R zné

Jednání zahájil a ídil p edseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zú astnili d kan FSI prof. Doupovec, prod kani prof. Foret, prof. Chmelík a doc.
B ezina.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: V. H ibová, Ing. Tománek
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 19 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Brandejs, doc. Pant lejev
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Program zasedání beze zm n.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z 10. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty a návrh nového prod kana
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- 21. 11. se konala VR, na které prob hly dv habilitace (Ing. Fuis, Ing. Florian).
- 4.12. bude mít na FP p ednášku J. Fišer.
- Pan d kan jednal s kvestorem VUT ohledn rekonstrukce A1, dále byla projednávána
stížnost na bossing v areálové knihovn .
- Vedení VUT zamýšlí založit nový v decký asopis. Na kolegiu rektora se na d kany
fakult obrátil prorektor Jura s žádostí, aby garantovali p ísp vky, což d kani odmítli.
- Pan d kan se zú astnil zasedání Akredita ní komise R. Výsledkem jednání AK bude
návrh na prodloužení doktorských studijních program .
- Náhradová komise VUT projednávala nezp sobilé náklady OPVK a OP VaVPI.
Z naší fakulty se tato záležitost týká t í pracovník (Mgr. Gálová, Ing. Houfek, prof.
Stehlík), s jejichž p ípady v etn výše stanovených náhrad pan d kan seznámil
senátory podrobn ji. Prof. Doupovec vidí problém p edevším v tom, že celá záležitost
se eší bez ú asti fakulty, fakulta nemá svého zástupce v komisi, není vyžadováno její
stanovisko ani b hem vyšet ování, ani v p ípad odvolání p íslušného pracovníka proti
rozhodnutí o náhrad .
Doc. B ezina upozornil, že v p ípad projekt se také m že stát, že na za átku nejsou
proti ur itému nákladu námitky, po n kolika letech je však hodnocen jako nezp sobilý
a k p vodní ástce je p i teno ješt nemalé penále. Další otázkou také je, zda nap .
v p ípad ešitele projektu, který p inesl fakult nemalé finan ní prost edky, došlo
vlastn ke škod .
Pan d kan doporu il, aby se ve výše uvedených p ípadech, kdy nedošlo ke škod
z d vodu opomenutí i vlastního obohacení, naopak byly získané projekty pro fakultu
p ínosem, fakulta za své zam stnance postavila. V tomto p ípad by p íslušné ástky
musela uhradit fakulta.
V diskuzi se senáto i zamýšleli nad tím, jakým rozpo tovým opat ením by fakulta
mohla event. tyto náklady uhradit a jakým zp sobem by se na úhrad m la podílet
jednotlivá pracovišt .
Pan d kan dále doporu uje, aby se záležitostí zabývala FK, bude se jí zabývat i on sám
spole n s tajemníkem.
Tyto konkrétní p ípady projedná pan d kan s rektorem VUT a doporu í náhrady
zam stnanc m prominout.
- Prof. Foret požádal k 31. 12. o uvoln ní z funkce. Do funkce prod kana pro tv r í
innost a doktorské studium bude jmenován prof. Burša.
Usnesení: AS FSI projednal návrh na jmenování prof. Ing. Ji ího Burši, Ph.D.
prod kanem pro tv r í innost a doktorské studium a nemá námitek.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 4) Návrh na dopln ní VR FSI – p edložení
D kan FSI p edložil návrh na dopln ní VR o prof. Ing. Ji ího Buršu, Ph.D.
ad 5) Sm rnice k uskute

ování doktorských studijních program na FSI – schválení

Prof. Foret seznámil senátory se zm nami, které byly provedeny od posledního projednání.
Usnesení: AS FSI projednal Sm rnici k uskute ování doktorských studijních program na
FSI a souhlasí se zn ním ze dne 29.11.2012.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 6) Sm rnice pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu v magisterském
studijním programu v ak. roce 2013/2014 – schválení
Se zm nami, které byly provedeny ve sm rnici od jejího p edložení, seznámil senátory na
zasedání prof. Chmelík, upravená sm rnice byla také rozeslána den p ed zasedáním mailem.
K dalším zm nám ve sm rnici došlo na zasedání na základ p ipomínek senátor .
Usnesení: AS FSI schvaluje Sm rnici pro p ijímací ízení a podmínky pro p ijetí ke studiu
v magisterském studijním programu v ak. roce 2013/2014 ve zn ní ze dne 29.11.2012.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Informace z grémií
RNDr. Popela zaslal informace mailem, na zasedání je doplnil Ing. Roupec. Jednou
z nejd ležit jších v cí bylo p edložení pravidel rozpo tu VUT.
ad 8) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 10. 1. 2013 ve 14.00 hod v zasedací
místnosti d kana.
Do programu p íštího zasedání budou za azeny následující body:

- dopln ní VR

- p edložení Aktualizace Dlouhodobého zám ru

Hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 0

ad 9) R zné
Prof. Chmelík informoval o jednání AK – obory, kterým akreditace kon í v prosinci letošního
roku nebo v lednu následujícího roku, mají akreditaci prodlouženou o 8 let. U mnoha obor se
vyskytuje kontrola personálního zajišt ní po 4 letech.
Prof. Doupovec informoval o požadavku rektora na úpravu pravidel pro habilita ní ízení tak,
aby se ízení více otev elo uchaze m z praxe. Byla vytvo ena pracovní skupina pod vedením
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prorektora Kotoula ( leny komise jsou za FSI prof. Pochylý a prof. Hartl), která se touto
problematikou zabývala, stanovisko komise k úprav pravidel v tomto duchu je negativní.
Dle pana d kana by se m lo se zm nami po kat až po novele VŠ zákona.

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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