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Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 19. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
31. 10. 2013

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 15:00
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Bc. K dela, Bc. ermák
Mgr. Hoderová, Mgr. Zato ilová
doc. Pacal

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

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 volební a návrhové komise AS FSI pro volbu kandidáta na jmenování d kana FSI VUT –
volba p edsedy
6. Návrh na akreditaci esko – n meckého bakalá ského studijního oboru Výrobní systémy a
prodloužení akreditace dalších studijních obor – schválení
7. Sm rnice pro p ijímací ízení do doktorského studia na ak. rok 2014/2015 – p edložení
8. Sm rnice pro p ijímací ízení do bakalá ského studia na ak. rok 2014/2015 a sm rnice pro
p ijímací ízení do navazujícího magisterského studia na ak. rok 2014/2015 – p edložení
9. Zástupce AS FSI v komisi pro výb rové ízení – schválení
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 kani prof.
Chmelík, prof. B ezina a prof. Burša.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Bc. K dela, Bc. ermák
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
1

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 23 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Mgr. Hoderová, Mgr. Zato ilová
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Oproti p vodn rozeslanému programu zasedání byl za bod 7 za azen další bod: P edložení
sm rnice pro p ijímací ízení do bakalá ského studia na ak. rok 2014/2015 a sm rnice pro
p ijímací ízení do navazujícího magisterského studia na ak. rok 2014/2015.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z 18. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 3
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Prob hla mezinárodní evaluace NETME.
- Na kolegiu rektora byla p edložena nová metodika full-cost.
- Budou probíhat seminá e k nové metodice hodnocení VaV.
- Na kolegiu rektora prob hla informace o výborném umíst ní FSI v sout ži Nejlepší
spolupráce roku (1. místo multimodální holografický mikroskop, 2. místo létající
laborato ).
- Pan d kan a Ing. Štípová se zú astnili podnikatelské mise na Ukrajin .
- 7. 11. prob hne konference Univerzita – Firma – Prosperita.
- O ekává se, že b hem listopadu budou fakulty vyzvány k dodání excelentních
výsledk 2. pilí e.
- Na AS VUT vznesli zástupci FAVU dotazy na vedení VUT ohledn navýšení náklad
na rekonstrukci budovy A1, ke kterým bylo vypracováno písemné stanovisko. Také
vedení FSI požádalo rektora VUT o vyjád ení.
- AS FSI byly zaslány dokumenty týkající se projektu NETME+.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace senátor m p ed zasedáním mailem.
ad 5) Zpráva volební a návrhové komise AS FSI pro volbu kandidáta na jmenování
d kana FSI VUT – volba p edsedy
Volební a návrhová komise se sešla dne 15. 10. 2013 a v pom ru hlas 5:2 navrhuje za svého
p edsedu doc. Ing. Josefa Št tinu, Ph.D.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 1
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ad 6) Návrh na akreditaci esko – n meckého bakalá ského studijního oboru Výrobní
systémy a prodloužení akreditace dalších studijních obor – schválení
Návrh na akreditaci BSP Výrobní systémy byl již schválen VR. Jedná se o studium s dvojitým
diplomem (TU Chemnitz), po ítá se s cca 12 studenty.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Dále byl na minulém zasedání podán návrh na prodloužení akreditace bakalá ských studijních
obor Strojní inženýrství, Mechatronika a Materiálové inženýrství, s rozší ením o
kombinovanou formu v anglickém jazyce a oboru navazujícího magisterského studia
Konstruk ní inženýrství. Dále je navržena zm na názvu oboru Strojní inženýrství na Základy
strojního inženýrství.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Sm rnice pro p ijímací ízení do doktorského studia na ak. rok 2014/2015 p edložení
Prof. Burša seznámil senátory se zm nami oproti p edchozím let m. Vzhledem ke
stoupajícímu po tu zájemc ze zahrani í o studium v eštin bude požadována zkouška
z eského jazyka na úrovni A2. Dále p ijímací ízení bude probíhat ve dvou kolech, kdy
mohou být uchaze i na základ zaslaných dokument p ijati nebo odmítnuti po prvním kole
bez p ijímací zkoušky.
Doc. Št tina upozornil, že pro tento ak. rok se nepoda ilo naplnit limit, který bude tedy pro
p íští rok snížen a vznesl dotaz, jakým zp sobem se bude tato situace ešit.
Prof. Burša odpov d l, že sou asný stav je ešen p ijímáním uchaze v pr b hu roku.
V kombinované form lze p ijímat i uchaze e nad limit.
ad 8) Sm rnice pro p ijímací ízení do bakalá ského studia na ak. rok 2014/2015 a
sm rnice pro p ijímací ízení do navazujícího magisterského studia na ak. rok
2014/2015 – p edložení
P ijímací ízení do BS:
Ve sm rnici je dopln n termín pro zaplacení poplatku za p ijímací ízení (3 pracovní dny po
termínu podávání p ihlášek), dále je vypušt na podmínka pro prominutí p ijímací zkoušky na
základ spln ní podmínky stanovené sm rnicí o celoživotním vzd lávání. Naopak byla
za azena možnost prominutí p ijímací zkoušky na základ dobrého výsledku ve výb rové
zkoušce z matematiky. Dále je dopln na v ta o možném zvýšení po tu p ijatých uchaze na
základ pr b hu p ijímacího ízení a finan ních možností fakulty.
P ijímací ízení do NMS:
Termín pro podávání p ihlášek z stává 31. 3., poplatky musí být zaplaceny do 3. 4. 2014.
Termín pro konání obecné ásti p ijímací zkoušky je 12. a 13. 5. 2014. Ve sm rnici není
uveden po et len p ijímací komise (bude up esn n poté, co budou známy místnosti, ve
kterých se budou zkoušky konat). Písemná ást bude vyhodnocena podle sou tu (ne podle
pr m ru) a uchaze bude seznámen s výsledky následující pracovní den. Oborová ást se
bude konat od 22.5. do 27.6.2014 (ústavy mohou zohlednit i výsledek státní záv re né
zkoušky, mohou být vy azeni uchaze i, kte í u státní zkoušky neusp li). Uchaze i budou
seznámeni s výsledkem p ijímacího ízení do 2. 7. 2014. Došlo ke zm n limitu pro prominutí
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písemné ásti zkoušky, pro absolventy obecného oboru Strojní inženýrství a pro absolventy
programu Aplikované v dy byl zvýšen na 2,40.
Touto sm rnicí dojde i ke zm n n kterých termín v asovém plánu ak. roku 2013/2014
(podávání p ihlášek, obecná a oborová ást p ijímací zkoušky a náhradní termín obecné ásti).
ad 9) Zástupce AS FSI v komisi pro výb rové ízení – schválení
Na ÚMVI se bude dne 7. 11. 2013 konat výb rové ízení na 2 místa odborných asistent .
Zástupcem AS FSI navržen doc. Blecha.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Jeho náhradníkem navržen doc. Brandejs.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
ad 10) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 5. 12. 2013.
Program p íštího zasedání:
- volba kandidáta na funkci d kana FSI na p íští funk ní období
- schválení p edložených sm rnic
- projednání statutu NETME+
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
V souvislosti s volbou d kana informoval doc. Št tina senátory, že se ve tvrtek 28. 11. 2013
ve 14.00h v posluchárn P4 uskute ní p edvolební shromážd ní akademické obce.
ad 11) R zné
Na minulém zasedání se senáto i shodli, že umožní Ing. Otev elovi vystoupit na zasedání AS
FSI s informacemi ohledn Rezidence Erasmus. Protože však na dnešním zasedání nejsou
p ítomni RNDr. Popela a Ing. Roupec, kte í jsou podrobn informování o celé záležitosti
z pozice len AS VUT, bylo po dohod projednávání celé záležitosti odloženo na p íští
zasedání.
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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