Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 16. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
25. 4. 2013

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 15:30
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Bc. ermák, Ing. Druckmüllerová
doc. Katolický, doc. Št tina , Ing. Bedná
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
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2012 – kone né usnesení
Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI VUT v Brn v roce 2013 – kone né usnesení
Zástupce AS FSI do volební a návrhové komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem VUT
Sm rnice d kana k hodnocení práce student doktorských studijních program na FSI –
projednání
9. asový plán akademického roku 2013/2014 – projednání
10. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
11. 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 a prod kan prof.
Burša.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Bc. ermák, Ing. Druckmüllerová
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 21 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Katolický, doc. Št tina, Ing. Bedná
Hlasování:
pro: 18
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
Program zasedání beze zm n.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z 15. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- MNSP Rizikové inženýrství, obor ízení rizik strojních za ízení na ÚSI nebude
z d vodu malého po tu uchaze o studium otev en.
- Po et p ihlášek do BS je nejvyšší za posledních 6 let.
- Promoce absolvent BS a NMS prob hne vzhledem k uzavírce vody v A6 na FIT.
- Vedení CVISu bylo požádáno o rozší ení ankety v Apollu o možnost vyhledávání
podle vyu ujícího.
- Prob hlo jednání s editelkou ÚTT Ing. Vávrovou ohledn místa manažerky transferu
technologií na FSI. Vzhledem k tomu, že Ing. Ondrušková bude placena ÚTT, trvá
Ing. Vávrová na tom, aby minimáln p l roku m la pracovišt na ÚTT.
- Byla zcela p epracována sm rnice O životním cyklu projekt .
- Prorektor Švec zamítl žádost d kana FSI o možnost výb ru n kterých mikropoplatk .
- 12.4. prob hlo setkání d kana s Ing. Druckmüllerovou, sl. H ibovou, prof. Šikolou,
prof. Dubem a prof. Šanderou ve v ci p ipomínek k systému zkoušení na ÚFI.
- P edsedkyn výboru Poslanecké sn movny pro v du, vzd lání, kulturu, mládež a
t lovýchovu RNDr. Putnová se setkala s d kany n kterých fakult (v etn FSI) a
požádala je o vyjád ení k novele VŠ zákona – nejv tší výhrady byly k akreditacím.
- Vedení VUT obdrželo nabídku m sta Brna k odkupu akcií Technologického parku.
Rektor požádal vedení fakult o jejich názor a dále vyjád il p ání setkat se
s jednotlivými akademickými senáty.
- Na webových stránkách fakulty v aktualitách je dotazník „Pr zkum dopravního
chování“, který mohou zam stnanci v p ípad zájmu vyplnit.
- Budova A1 je vyst hovaná. Vedení FEKT, které má negativní zkušenosti s kvalitou
prací v objektu Technická 12, upozornilo na kolegiu, že FSI nemá p i rekonstrukci A1
žádný vliv na výb r firem v etn stavebního dozoru a nem že tedy nést zodpov dnost
za pr b h a kvalitu stavebních prací. Budoucí vedení FSI by m lo být upozorn no na
obez etnost p i podepisování p edávacích protokol .
4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace senátor m mailem. Na zasedání je požádal o zaslání
p ipomínek k ÚTT do pond lí a také o zasílání v cných p ipomínek k novele VŠ zákona.
Ing. Roupec upozornil, že 30.4. zasedá legislativní komise AS VUT, která bude mimo jiné
projednávat novelu VŠ zákona, proto i p ipomínky senátor ohledn této záležitosti by m ly
být zaslány do pond lního ve era.
Ohledn odkupu akcií od m sta Brna Dr. Popela i Ing. Roupec upozornili, že pozemky VUT
v Technologickém parku byly v 90. letech p edány m stu Brnu za symbolickou cenu.
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ad 5) Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2012 – kone né usnesení
Ing. Dumek seznámil senátory se zm nami, které byly ve Zpráv provedeny (opravena ástka
u asopis LÚ, opravena tabulka stipendií, opraveny formální chyby).
Ing. Druckmüllerová upozornila, že ve Zpráv není uveden po et student DS. Z tohoto
d vodu navrhl doc. Katolický odložit schválení Zprávy o hospoda ení na p íští zasedání AS.
Usnesení: AS FSI projednal Zprávu o hospoda ení FSI za rok 2012 ve zn ní ze dne 25.4.2013
a kone né schválení odkládá na p íští zasedání AS FSI.
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 6
ad 6) Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI VUT v Brn v roce 2013 – kone né
usnesení
FK projednala Rozd lení dotace finan ních prost edk a navrhla n kolik zm n, z nichž
nejpodstatn jší se týká vstupních parametr VKM (použity nekorigované RIV body) a dále
zvýšení prost edk pro ústavy úm rn nár stu prost edk pro fakultu. S jednotlivými
zm nami seznámil senátory podrobn ji pan tajemník.
Usnesení: AS FSI schvaluje Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI VUT v Brn
v roce 2013 ve zn ní ze dne 25.4.2013.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Zástupce AS FSI do volební a návrhové komise pro volbu kandidáta na jmenování
rektorem VUT
Ing. Roupec informoval senátory, že AS VUT vyhlásil volby na kandidáta na jmenování
rektorem a AS jednotlivých fakult mohou navrhnout zástupce fakulty do volební a návrhové
komise do 31.5.
Zástupcem AO FSI ve volební komisi byl navržen Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 1
ad 8) Sm rnice d kana k hodnocení práce student doktorských studijních program
na FSI – projednání
Prof. Burša projednal sm rnici s komisí pro v du a výzkum. Na základ p ipomínky bylo
dopln no datum, do kdy mají editelé ústav p edat hodnocení p edsed m oborových rad.
Usnesení: AS FSI projednal sm rnici d kana „Hodnocení práce student
studijních program na FSI VUT v Brn “ ve zn ní ze dne 25.4.2013.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0

doktorských

ad 9) asový plán akademického roku 2013/2014 – projednání
asový plán byl projednán p íslušnými komisemi, p ipomínky byly zapracovány a kone ná
verze byla senátor m rozeslána mailem.
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Usnesení: AS FSI projednal asový plán akademického roku 2013/2014.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 23.5.2013 ve 14.00 hod v místnosti A2/415.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
Do programu p íštího zasedání budou za azeny následující body:
- Zpráva o hospoda ení za rok 2012 - schválení
- Nákup akcií Technologického parku
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 11) R zné
Doc. Št tina se obrátil na prof. Buršu s dotazem, zda by studenti DS mohli vid t posudky
mezifakultních projekt . Prof. Burša uvedl, že o zp ístupn ní posudk se jedná. Poté Ing.
Druckmüllerová upozornila, že n které informace jsou neve ejné. Prof. Burša p islíbil, že se
bude informovat u prorektora Kotoula, které údaje lze zve ejnit.
Dr. Dvo ák navrhl, aby senáto i své p ipomínky k VŠ zákonu posílali legislativní komisi,
která je projedná na mimo ádném zasedání a p ipraví stanovisko.
Pan d kan doplnil informace vedení fakulty: funkcí prorektora pro marketing a vn jší vztahy
byla pov ena doc. Armutidisová.

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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