Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 14. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
7. 3. 2013

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 15:45
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Ing. Ku era, Ing. Beran
doc. Katolický, doc. Št tina
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
Informace z grémií
Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI VUT v Brn v roce 2013 – schválení
Sm rnice d kana k hodnocení práce student doktorských studijních program na FSI –
p edložení
7. asový plán akademického roku 2013/2014 – p edložení
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, tajemník FSI Ing. Dumek prod kan prof.
Burša.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Ing. Ku era, Ing. Beran
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 4
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 29 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Katolický, doc. Št tina
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 3
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Oproti rozeslanému programu nebude na dnešním zasedání p edložena Zpráva o hospoda ení
FSI (zatím chybí seznam projekt , zpráva bude senátor m rozeslána v dostate ném p edstihu
p ed p íštím zasedáním), dále bude do programu za azeno p edložení asového plánu na ak.
rok 2013/2014.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 1
Zápis ze 13. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- 28.2. prob hlo na FSI celostátní kolo fyzikální olympiády.
- Prob hla sout ž po ádaná organizací BEST.
- Byly vy ešeny problémy s akreditacemi obor Strojírenská technologie a pr myslový
management a Pr myslový design ve strojírenství.
- Pan d kan upozor uje senátory, že doporu ení, vydávaná ICV student m se
speciálními vzd lávacími pot ebami, nejsou pro vyu ující závazná.
- 1.3. prob hla koordina ní rada STI.
- 14.3. prob hne akademicko-pr myslové fórum.
- Rada vlády schválila novou metodiku hodnocení v dy a výzkumu, v sou asné dob ji
p ipomínkuje AV R.
- Pan d kan p eposlal senátor m usnesení AS FIT ohledn náhradové komise, ke
kterému se již na kolegiu rektora vyjád il rektor VUT a kvestor a které bude dále
projednáváno v AS VUT.
- Studentka FSI se dostala do finále Miss studentka.
- Prob hla sch zka se zástupci ÚMTMB, na které byl projednán problém se
za azováním student do výuky (tzv. recyklant , p estupujících student apod.).
Zástupci ústav , kterých se problém nejvíce týká (ÚMTMB, ÚM a ÚFI) byli pozváni i
na kolegium d kana a byla naplánována možná opat ení, která budou postupn
uvád na do praxe.
- St hování A1: Náhradní prostory jsou k dispozici na Údolní, Kolejní nebo v A3,
každému z dot ených ústav byl p id len ur itý po et místností v A3 a na Kolejní,
konkrétní umíst ní pracovník je v kompetenci ústav .
- Bývalá pracovnice ÚJ napadla žalobou svoji výpov z pracovního pom ru.
- Vzhledem k rekonstrukci A1 prob hne prezentace obor na jednotlivých ústavech a
jejich webových stránkách.
- Studenti doktorských studijních program ze Sýrie požádali o finan ní pomoc. Vedení
FSI se obrátilo na vedení VUT, které bude o p ípadné pomoci jednat se syrským
velvyslanectvím.
ešitel m projekt byl rozeslán k p ipomínkování návrh sm rnice rektora „Životní
cyklus projekt na VUT“.
4) Informace z grémií
Dr. Popela zaslal p ed zasedáním senátor m informace, které se týkaly p edevším novely VŠ
zákona. Na zasedání požádal senátory o p ipomínky.
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Další informace se týkala rozpo tu VUT – bude p edložen na zasedání AS VUT 12.3.
Ing. Roupec informoval senátory o následujících událostech:
- Otev ený dopis „Požární (ne)bezpe nost výškové budovy A1“ byl postoupen vedení
VUT.
- Byla p edložena Aktualizace Dlouhodobého zám ru STI a byla projednána Sm rnice
pro p ijímací ízení do doktorského studia STI.
- Legislativní komise projednala usnesení AS FIT, které se vztahuje k náhradám škod –
postup, který je ešen pracovním ádem VUT je v rozporu se zákoníkem práce. Zm nu
pracovního ádu však nem že vy ešit AS VUT, ta musí být p edložena rektorem,
nicmén AS VUT se bude tímto problémem i nadále zabývat.
ad 5) Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI VUT v Brn v roce
2013 – schválení
Pan tajemník seznámil senátory s aktuální verzí a okomentoval jednotlivé zm ny.
Poté odpovídal na dotazy senátor .
Doc. Katolický informoval senátory, že FK projednávala Pravidla na dvou zasedáních a
doporu uje je ke schválení.
Usnesení: AS FSI VUT v Brn schvaluje Pravidla pro rozd lení dotace finan ních prost edk
na FSI VUT v Brn v roce 2013 ve zn ní ze 7. 3. 2013.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Sm rnice d kana k hodnocení práce student doktorských studijních program
na FSI – p edložení
Sm rnice byla senátor m rozeslána p ed zasedáním. Prof. Burša seznámil senátory se
zm nami oproti p vodní verzi – hodnocení se užívá pouze pro snížení stipendií v p ípad
závažného nepln ní kriterií, zvyšování stipendií je specifikováno na konkrétní p ípady, dále
bylo navrženo vyšší bodové hodnocení výuky v angli tin , bodové hodnocení za vedení
diplomové práce (body odstup ovány dle jejího ohodnocení), také vzhledem k tomu, že
v p ípad p ijetí nové metodiky hodnocení VaV se zruší body za recenzované asopisy, je do
sm rnice dopln na další kategorie výstup tv r í innosti.
Poté pan prod kan odpovídal na dotazy senátor .
ad 7) asový plán akademického roku 2013/2014 – p edložení
Návrh asového plánu byl rozeslán p ed zasedáním mailem, p ípadné p ipomínky mohou
senáto i posílat prod kanu Chmelíkovi.
ad 8) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 28. 3. 2013 ve 14.00 hod.
Do programu p íštího zasedání budou za azeny následující body:
- Zpráva o hospoda ení za rok 2012
- Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI VUT v Brn
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- Sm rnice d kana k hodnocení práce student doktorských program
- asový plán ak. roku 2013/2014
Hlasování:

pro: 31

proti: 0

zdržel se: 1

ad 9) R zné
Prof. Burša se vrátil k problematice snížení stipendií student doktorských program – ke
snížení došlo pro zkrácení dotace na stipendia doktorand , pro letošní rok došlo ke zvýšení
dotace z MŠMT na úrove roku 2011.
Mgr. Vašík vznesl dotaz ohledn koeficient r zných typ cvi ení, zda by vedení
neuvažovalo o zm n hodnocení. Pan d kan odpov d l, že o žádné zm n se neuvažuje.

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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