Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 15. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
28. 3. 2013

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 15:40
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
V. H ibová, Ing. Druckmüllerová
doc. Katolický, Ing. Lisý
doc. Št tina

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
Informace z grémií
Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2012 – p edložení
Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI VUT v Brn v roce 2013 – p edložení
Sm rnice d kana k hodnocení práce student doktorských studijních program na FSI – informace
o projednávání
8. asový plán akademického roku 2013/2014 – projednání
9. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
10. R zné

Jednání zahájil a ídil místop edseda AS FSI doc. Št tina.
Zasedání se zú astnili d kan FSI prof. Doupovec, tajemník FSI Ing. Dumek a prod kani
prof. Burša a prof. Chmelík.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: V. H ibová, Ing. Druckmüllerová
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 24 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Katolický, Ing. Lisý
Hlasování:
pro: 22
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
Protože o Sm rnici d kana k hodnocení práce student doktorských studijních program
budou senáto i hlasovat až na p íštím zasedání, byla oproti rozeslanému programu provedena
zm na v b. 7. - na dnešním zasedání budou pouze podány informace o projednávání.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
V zápise ze 14. ádného zasedání byly na základ p ipomínek senátor provedeny následující
zm ny:
- Prob hla sout ž po ádaná organizací BEST (bod 3).
- Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI VUT v Brn (bod 8).
- …pro letošní rok došlo ke zvýšení dotace z MŠMT na úrove roku 2011(bod 9).
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Na VR 27.3. prob hly dv habilitace (Ing. Jedelský, Ing. Nechvátal).
- Pan d kan seznámil senátory s ástí zápisu z kolegia rektora, ve které se informuje o
žádosti prof. Kví aly o uvoln ní z funkce prorektora a o nesrovnalostech ohledn
cesty pracovník VUT do Malajsie. Byla provedena kontrola zam ená zvlášt na
cestu zp t, byly zjišt ny nesrovnalosti v rozsahu délky služební cesty, které jsou
ešeny mezi rektorem a prorektorem pro vn jší vztahy, ekonomickou stránku do eší
útvary kvestora s orgány státní správy.
Pan rektor vyzval d kany fakult k podání návrh na prorektora. FAVU navrhla prof.
Sedláka, FEKT prof. Raidu.
- Vedení VUT zvažuje odkoupení podílu M sta Brna v Technologickém parku, v tomto
p ípad by se VUT stalo majoritním vlastníkem. Pot ebné finan ní prost edky hodlá
VUT získat prodejem areálu na ulici Údolní. Vedeni VUT v teto souvislosti požádalo
o názory z fakult (tj. vedeni, AS)
- 14.3. prob hl na FSI Den firem a akademicko-pr myslové fórum.
- Prob hlo výb rové ízení na místo manažera ÚTT. Ze dvou uchaze byla vybrána
Ing. Ondroušková.
- Na rektorát prob hl audit center VaVPI. Byly zjišt ny dva problémy:
1. Porušení evropské sm rnice o zam stnanosti (suma úvazk pracovník by m la
být max. 1,2, ve všech centrech VaVPI jsou úvazky 1,5 – tato výše úvazk však
byla doporu ována MŠMT).
2. Všechny pracovní pozice by m ly být obsazeny na základ výb rového ízení.
Tato zjišt ní auditního organu PAS ízeného Ministerstvem financi jsou v rozporu se
všemi dosavadními stanovisky ídícího organu ízeného MŠMT
- Na MŠMT byla zaslána opravená žádost o prodloužení akreditace oboru Aplikovaná
informatika a ízení.
- Na fakulty byl zaslán návrh sm rnice rektora „Životní cyklus projekt na VUT“.
P ipomínky, které d kan obdržel od akademických pracovník , byly p edány autor m
návrhu.
Informace o studijních záležitostech podal prod kan Chmelík:
- Dokumenty, vydávané ICV student m se specifickými pot ebami (tzv. Doporu ení
pro adaptaci studia), nejsou pro FSI závazné. Lze je realizovat, ovšem sou asn nelze
ustoupit z požadavk kladených na absolventa inženýrského studia a p ekro it asové
a kapacitní možnosti fakulty. Konkrétn nelze tolerovat chyby ve výsledcích úloh
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nebo prodlužovat dobu pro vypracování kontrolních prací. Naopak se doporu uje
t mto student m vyjít vst íc zp ístupn ním vhodných forem studijních materiál ,
nabídnout možnost alternativního ústního p ezkoušení (nap . v p ípad hrani ního
výsledku písemné zkoušky), nabídnout konzultace a obecn v možné mí e respektovat
jejich specifické postižení. V žádném p ípad však nelze slevovat z úrovn znalostí a
dovedností p edepsaných k absolvování daného p edm tu. Studenti musí akceptovat,
že zhoršená klasifikace p edm tu m že odrážet i jejich znevýhodn ní.
- Je t eba p ipravit karty p edm t (bude provedeno b hem p ípravy studijních plán ).
- Koncem kv tna prob hne setkání mezinárodního ídícího výboru studijního programu
s dvojitým diplomem Industrial Engineering.
- P ijímací ízení: do BS je podáno zatím 2655 p ihlášek (z toho 305 recyklujících), do
NMS 1087 p ihlášek (zvýšení oproti lo skému roku je zp sobeno podáváním více
p ihlášek jednoho uchaze e).
Pro snížení administrativní zát že ústav p ijalo vedení FSI následující opat ení:
- Od p íštího akademického roku budou registrace do výuk student bakalá ského
studia ešeny primárn studijním odd.
- Bude také posunut termín pro podávání žádostí student o p estup na p edposlední
týden zkouškového období ZS.
- Dále je zvažována možnost posunutí za átku výuky LS o týden a dopln ní 1 týdne
prázdnin po ZS.
V diskuzi se pan d kan obrátil hlavn na studenty a upozornil, že je nedostate n využívána
studentská anketa.
Ing. Kutálek informoval, že pro studenty existuje FSI fórum.
Prof. Burša upozornil v souvislosti s auditem center VaVPI, že ve skute nosti nelze uplatnit
postup obsazování míst vedoucích projekt výb rovým ízením.
Ing. Roupec informoval senátory, že prorektor Št pánek není autorem návrhu sm rnice
Životní cyklus projekt a upozornil, že po shromážd ní p ipomínek bude vypracován nový
návrh, který op t projde p ipomínkovacím ízením.
4) Informace z grémií
Ing. Roupec informoval senátory, že návrh Rozpo tu VUT byl rozeslán, jeho schválení se
o ekává za cca 3 týdny.
ad 5) Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2012 – p edložení
Tabulkovou ást Zprávy o hospoda ení obdrželi senáto i p ed zasedáním mailem, komentá
k jednotlivým bod m podal pan tajemník.
ad 6) Rozd lení dotace finan ních prost edk
p edložení

na FSI VUT v Brn

v roce 2013 –

S návrhem Rozd lení dotace finan ních prost edk seznámil senátory Ing. Dumek. Návrh
vychází ze Zprávy o hospoda ení za r. 2012 a je zcela v duchu schválených pravidel, vyjma
složky MPD. Oproti lo skému roku došlo k nár stu dotace na výuku v kategorii A na 108,9 %
a kategorii B na 102,3 %, dále došlo ke zvýšení BR na 104 %. Náklady na fakultní akce jsou
d leny mezi FRIM a provozním fondem.
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátor .
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ad 7) Sm rnice d kana k hodnocení práce student doktorských studijních program
na FSI – informace o projednávání
Sm rnice byla dvakrát projednána studijní komisí, stejn tak komisí pro v du a výzkum. Na
základ jejich p ipomínek byly provedeny úpravy sm rnice, p esto však nadále existuje snaha
sm rnici zjednodušit a p izp sobit rozdílným podmínkám doktorand na jednotlivých
ústavech.
Byl vznesen požadavek, aby výpo et stipendia byl proveden podle vzorce. Prof. Burša je však
toho názoru, že pokud bude ve sm rnici zakotven vzorec, budou dopady na doktorandy spíše
nep íznivé, proto žádá, aby tento požadavek byl stažen. Dále by pan prod kan cht l doplnit,
že v p ípad p ebytku bude tento mezi studenty, kte í splnili požadavky hodnocení, rozd len
rovnom rn .
ad 8) asový plán akademického roku 2013/2014 – projednání
Upravená verze asového plánu byla rozeslána p ed zasedáním mailem, poté ješt byla
provedena oprava v poslední v t druhé strany – l. 2 byl opraven na l. 5.
Na zasedání vystoupil za SK Ing. Kutálek s výhradou proti tomu, aby se p ijímací zkoušky do
NMS konaly v zápo tovém týdnu. Protože p vodní návrh posunout zkoušky o týden d ív by
mohl zp sobit legislativní problémy, dohodl se Ing. Kutálek s prod kanem Chmelíkem na
posunutí projednání asového plánu na p íští zasedání, aby problém mohl být ádn do ešen.
Usnesení: AS FSI odkládá projednání
p íští zasedání:
Hlasování:
pro: 25
proti: 0

asového plánu akademického roku 2013/2014 na
zdržel se: 0

ad 9) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 25.4.2013 ve 14.00 hod v místnosti A2/415.
Do programu p íštího zasedání budou za azeny následující body:
- Zpráva o hospoda ení za rok 2012 - schválení
- Rozd lení dotace finan ních prost edk - schválení
- Sm rnice d kana k hodnocení práce student doktorských program – záv re né projednání
- asový plán ak. roku 2013/2014 – záv re né projednání
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 1
ad 10) R zné
Na dotaz z ad senátor
fungovat.

odpov d l pan tajemník, že menza b hem rekonstrukce bude

Poté bylo zasedání ukon eno.
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Verifikoval: doc. Ing. Josef Št tina, Ph.D.
p edseda AS FSI

Veronika H ibová
p edsedkyn SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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