Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 18. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
26. 9. 2013

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 17:00
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Bc. Paschkeová, Bc. H ibová
Ing. Ramík, prof. K upka
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
Harmonogram p ípravy voleb kandidáta na jmenování d kana FSI VUT na p íští funk ní období
Volební a návrhová komise AS FSI pro volbu kandidáta na jmenování d kana FSI VUT
Projednání návrhu na kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brn pro p íští funk ní období
Návrh na akreditaci esko – n meckého bakalá ského studijního oboru Výrobní systémy,
prodloužení akreditace dalších studijních obor – p edložení
9. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
10. 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.
Chmelík.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Bc. Paschkeová, Bc. H ibová
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 29 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, prof. K upka
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 2

1

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Program zasedání beze zm n.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis ze 17. ádného zasedání bez p ipomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Prob hlo setkání vedení strojních fakult R a SR.
- VUT se zapojilo do n kolika projekt týkajících se kvality, na FSI zajiš uje prof.
B ezina.
- Do 1. ro níku BS se na ak. rok 2013/2014 zapsalo rekordních 1234 student , naproti
tomu došlo k propadu zapsaných student do DS.
- Mgr. Šedivý p epo ítal závazky pracovník v projektu NETME.
- Prof. Burša p ipravuje kriteria hodnocení postdoktorand .
- Projekt NETME+ se v hodnocení umístil na 1. míst , ešitelem bude prof. Hartl.
- Došlo ke zm n vnit ních p edpis VUT, nap . byla z ízena nová kategorie
„akademický pracovník v dy a výzkumu“.
- Od p íštího roku se ruší projekty FRVŠ. Vysoké školy obdržely finan ní prost edky,
z nichž FSI p ísluší ástka 1,4 mil., což je podstatn mén , než fakulta získávala na
projektech. FSI tedy musí vy ešit, jakým zp sobem nahradit investi ní prost edky
bývalého FRVŠ a jakým zp sobem bude rozd lena ástka, kterou fakulta obdrží.
- 2. pilí hodnocení metodiky v dy a výzkumu: prof. Burša shromáždil návrhy ústav ,
kone ný výb r provedou interní lenové VR.
- Kvestor nepovolil z d vodu bezpe nosti otev ení menzy Q, navíc dojde k uzav ení
pr chodu pro p ší p ed budovou A1. P edpokládané otev ení menzy a auly Q je íjen
2014.
- Rektor VUT požádal d kany o návrhy na lena správní rady VUT, prof. Doupovec
doporu il generálního editele Slováckých strojíren, a.s. Ing. Rosenfelda a generálního
editele Siemens, a.s. Ing. Palíška.
- Pan d kan obdržel k vyjád ení návrh Aktualizace Dlouhodobého zám ru VUT, který
obsahuje mimo jiné i zmínku o p ípadném zahájení sanace objektu A2 po ukon ení
rekonstrukce objektu A1.
- MŠMT schválilo metodiku full-cost.
- Pan d kan se sešel s vedoucí ÚTT Ing. Vávrovou, která ho informovala o možném
výpadku mezd pracovnice FSI a o snížení jejího úvazku na ÚTT.
Ing. Roupec doplnil informaci ohledn kategorie akademický pracovník v dy a výzkumu:
je to jedna z podkategorií akademického pracovníka daná VŠ zákonem. Na VUT dosud
nebyla využívána, v sou asné dob se jedná hlavn o zam stnance STI, jejichž pracovní
náplní není výuka.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace senátor m mailem a na zasedání je krátce okomentoval:
- novela VŠ zákona byla p ipomínkována
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-

novela tzv. „prezidentská“ (navrhuje, aby profesorské tituly neud loval prezident ale
ministr školství) - RVŠ zaujala odmítavé stanovisko
novela tzv. „komunistická“ (navrhuje zvýšit sociální minimum student m v tíživé
sociální situaci) - byla RVŠ odmítnuta
p edpokládá se 10 procentní pokles institucionálních prost edk
bude dokon ena likvidace FRVŠ
p edložen návrh Aktualizace Dlouhodobého zám ru VUT
Rezidence Erasmus: Ing. Otev el zaslal otev ený dopis AS VUT
specifický výzkum: byla ustanovena kontrolní komise AS VUT
stipendia doktorand : komise AS VUT p ijaly odmítavá stanoviska ke zvýšení
stipendií doktorand STI
volba rektora: v listopadu 2013 se uskute ní volba, p edtím prob hnou 3 shromážd ní
AO, v sou asné dob probíhají nominace kandidát .

Informace doplnil na zasedání Ing. Roupec: sešla se pracovní skupina AS VUT, která se
zabývala Aktualizací dlouhodobého zám ru VUT.
Pan tajemník seznámil senátory s nejnov jším vývojem situace ohledn budovy A2: je
hotový statický posudek, situace budovy není havarijní, bude provedena oprava
kanalizace a betonová injektáž podloží, budova nebude vyjmuta z projektu zateplení.
Opravy budou provedeny za provozu budovy, stavební práce budou zahájeny v prosinci
2013.
ad 5) Harmonogram p ípravy voleb kandidáta na jmenování d kana FSI VUT na p íští
volební období
Doc. Pacal rozeslal materiál s informacemi ohledn p ípravy voleb v etn termín senátor m
p ed zasedáním mailem. V diskuzi senáto i navrhovali r zné zm ny, proti t mto návrh m
vystoupil RNDr. Dvo ák, který upozornil, že materiál musí odpovídat Volebnímu a jednacímu
ádu AS FSI. Také Ing. Roupec upozornil, že pokud by n který z materiál k volbám
neodpovídal Volebnímu a jednacímu ádu, mohla by být volba napadena.
Harmonogram stanoví termín pro podávání návrh kandidát na jmenování d kanem do
11.11.2013, RNDr. Dvo ák navrhl doplnit materiál tak, aby bylo možno odstranit event.
nedostatky v návrhu. Po diskuzi se senáto i shodli doplnit harmonogram o v tu: V p ípad , že
volební komise zjistí v návrhu formální nedostatky, neprodlen vyzve navrhovatele k jejich
odstran ní do 14. 11. 2013 do 13.00h.
V tomto okamžiku senáto i jednání k bodu 5 p erušili a p ešli k bodu 6, aby p ed hlasováním
bylo schváleno složení volební komise. Po jejím schválení p istoupili k hlasování o
dopln ném harmonogramu p ípravy voleb.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Volební a návrhová komise AS FSI pro volbu kandidáta na jmenování d kana FSI
VUT
Návrh složení volební a návrhové komise: doc. Brandejs, doc. Martišek, doc. Pant lejev, doc.
Št tina, Bc. K dela, Ing. Kutálek, Ing. Druckmüllerová.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh na svého p edsedu p edloží volební a návrhová komise na p íštím zasedání AS FSI.
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ad 7) Projednání návrhu na kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brn pro p íští
funk ní období
V sou asné dob jsou dva kandidáti, prof. Vrba a prof. Št pánek. Pan d kan informoval
senátory, že on sám kandidaturu nep ijal a po zvážení se rozhodl zapojit do týmu prof.
Št pánka.
Po diskuzi podal doc. Katolický návrh na podporu prof. Št pánka.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 6
Usnesení: AS FSI navrhuje prof. RNDr. Ing. Petra Št pánka, CSc. na kandidáta na jmenování
rektorem VUT v Brn pro p íští funk ní období a pov uje p edsedu AS FSI k vy ízení
formálních náležitostí k podání návrhu.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 2
ad 8) Návrh na akreditaci esko – n meckého bakalá ského studijního oboru Výrobní
systémy, prodloužení akreditace dalších studijních obor – p edložení
Prod kan Chmelík rozeslal senátor m informace p ed zasedáním mailem. Jedná se o
prodloužení akreditace obor bakalá ského studia Strojní inženýrství, Mechatronika a
Materiálové inženýrství a oboru navazujícího magisterského studia Konstruk ní inženýrství.
Pro všechny 4 akreditace je navrženo rozší ení o kombinovanou formu v anglickém jazyce a
dále je navržena zm na názvu oboru Strojní inženýrství na Základy strojního inženýrství.
Dále je podán návrh na rozší ení akreditace bakalá ského studijního programu Strojírenství o
nový obor Výrobní systémy, studium obsahuje 2 semestry v N mecku, garantován bude
ÚVSSR.
Návrhy budou p edloženy VR v íjnu 2013.
Pan d kan se zmínil o významu dvojjazy ných studijních obor , které významn zvyšují
prestiž fakulty.
ad 9) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 31.10.2013 ve 14.00 hod.
- schválení p edsedy volební a návrhové komise
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 7
ad 10) R zné
Ing. Druckmüllerová zaslala doc. Pacalovi p ipomínku, zda by ze zasedací místnosti AS
nemohl být umožn n online p enos. Další její p ipomínka se týkala d ív jšího zve ejn ní
rozvrh . Ing. Bedná upozornil, že cvi ící mají být zve ejn ni v pátek p ed za átkem
semestru, což bylo dodrženo.
Doc. Pacala navštívil Ing. Otev el, seznámil ho s posledním vývojem ohledn Rezidence
Erasmus a požádal ho o možnost vystoupit na zasedání AS FSI. Po diskuzi se senáto i shodli,
že Ing. Otev elovi bude umožn no na zasedání vystoupit poté, co jim rozešle p íslušné
materiály.
Poté bylo zasedání ukon eno.
Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
p edseda AS FSI

Bc. Veronika H ibová
p edsedkyn SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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