Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 20. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
5. 12. 2013

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 16:00
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Bc. Paschkeová, J. Jarolímek
doc. Brandejs, Mgr. Hoderová
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
Volba kandidáta na jmenování d kana FSI VUT na funk ní období 2014 – 2018
Návrh na zm nu statutu NETME – kone né usnesení
Sm rnice pro p ijímací ízení do doktorského studia na ak. rok 2014/2015 – kone né usnesení
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 – kone né usnesení
9. Sm rnice d kana ke studiu v zahrani í – projednání
10. Rezidence Erasmus – diskuze
11. Zástupce AS FSI v komisi pro výb rové ízení
12. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
13. 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 kani prof.
Chmelík, prof. B ezina a doc. Knoflí ek, a prof. Kotoul.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Bc. Paschkeová, J. Jarolímek
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 32 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Brandejs, Mgr. Hoderová
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 1
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Program zasedání schválen beze zm n.
Hlasování:
pro: 31
proti: 1
zdržel se: 0
Zápis z 19. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 2
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Do 31. 12. má být p edložen návrh Aktualizace Dlouhodobého zám ru.
- Dne 2. 12. prob hla Rada NETME Centra.
- Na zasedání VR prob hla neúsp šná habilitace Ing. Škorpíka.
- Prob hla kolaudace objektu D5.
- 14. 11. se uskute nilo zasedání ídícího výboru Technologické platformy strojírenské
výrobní techniky. P i této p íležitosti došlo také k zahájení provozu pracovišt
virtuální reality.
- 7. 11. prob hla konference Univerzita – Firma – Prosperita.
- D kan zaslal vedení VUT žádost o vyjád ení k rekonstrukci budovy A1. Kvestor
projevil ochotu informovat senátory na lednovém zasedání AS FSI.
- Kvestor zaslal žádost na MŠMT o navýšení financování rekonstrukce A1. MŠMT a
MF schválilo prodloužení termínu dokon ení rekonstrukce do 30. 6. 2015.
- 29. 11. zasedal monitorovací výbor OP VaVpI.
- TA R: Byla schválena Centra kompetence (VUT je ve dvou p ípadech hlavním
ešitelem, v n kolika dalších spolu ešitelem).
- Byla zpracována analýza o poskytnutí dotace na realizaci projektu NPU, byla
postoupena prorektoru Kotoulovi a ešiteli projektu prof. Hartlovi.
- 6. 12. prob hne koordina ní rada STI.
Doc. Katolický vznesl dotaz ohledn koeficient projekt TA R. Prorektor Kotoul
odpov d l, že k této problematice prob hne ve er jednání, ísla budou známa koncem týdne.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace senátor m p ed zasedáním mailem. Na zasedání doplnil
následující informace:
- Pokud MŠMT schválí navýšení financování rekonstrukce A1, poklesne financování ze
strany VUT na 200 mil.
- AS VUT obdržel petici FSI a FAST, ve které je kritizován trend zvaní politik na FP.
- Dodatek Rozpo tu – na FSI 2,2 mil.
- Byla p edložena Pravidla rozpo tu.
Pan tajemník doplnil, že ástka 2,2 mil. bude, po diskuzi s FK, p esunuta na p íští rok.
ad 5) Volba kandidáta na jmenování d kana FSI VUT na funk ní období 2014 – 2018
Doc. Št tina seznámil senátory s mechanismem pr b hu voleb a informoval je o zp sobu
vydávání a úpravy volebních lístk a vlastní volby.
1. kolo: bylo vydáno 30 hlasovacích lístk .
- prof. RNDr. Ing. Tomáš B ezina, CSc.
7 hlas
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- doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
17 hlas
- prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
6 hlas
V 1. kole nebyl zvolen žádný z kandidát , do 2. kola postupují prof. B ezina a doc. Katolický.
2. kolo: bylo vydáno 31 hlasovacích lístk .
- prof. RNDr. Ing. Tomáš B ezina, CSc.
10 hlas
- doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
21 hlas
Kandidátem na d kana FSI VUT na funk ní období 2014-2018 byl zvolen doc. Ing. Jaroslav
Katolický, Ph.D.
ad 6) Návrh na zm nu statutu NETME – kone né usnesení
Materiály se zapracovanými zm nami obdrželi senáto i p ed zasedáním mailem. O dalších
drobných úpravách formálního charakteru informoval na zasedání RNDr. Dvo ák.
Usnesení: AS FSI projednal návrh Statutu NETME Centre a Organiza ní ád NETME Centre
s p ílohami ve zn ní ze dne 5. 12. 2013 a nemá p ipomínek.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Sm rnice pro p ijímací ízení do doktorského studia na ak. rok 2014/2015 –
kone né usnesení
SK sm rnici projednala a zaslala prof. Buršovi p ipomínky, které byly do sm rnice
zapracovány. Finální verze nebyla senátor m rozeslána, proto byli se zm nami seznámeni na
zasedání. SK doporu uje sm rnici ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Sm rnici pro p ijímací ízení v doktorských studijních
programech na FSI VUT v Brn pro akademický rok 2014/2015 ve zn ní ze dne 5.12.2013.
Hlasování:
pro: 35
proti: 0
zdržel se: 1
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 – kone né usnesení
Na základ p ipomínky byla do obou sm rnic dopln na ástka poplatku za p ijímací ízení.
SK sm rnice projednala a doporu uje je ke schválení.
Usnesení . 1: AS FSI schvaluje Sm rnici pro p ijímací ízení v bakalá ských studijních
programech na FSI VUT v Brn pro akademický rok 2014/2015 ve zn ní ze dne 5. 12. 2013.
Hlasování:
pro: 36
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení . 2: AS FSI schvaluje Sm rnici pro p ijímací ízení v navazujících magisterských
studijních programech na FSI VUT v Brn pro akademický rok 2014/2015 ve zn ní ze dne 5.
12. 2013.
Hlasování:
pro: 35
proti: 0
zdržel se: 1
ad 9) Sm rnice d kana ke studiu v zahrani í – projednání
Jedná se o aktualizaci stávající sm rnice, která byla provedena s ohledem na skute nost, že od
následujícího akademického roku budou probíhat mobility student a u itel v rámci
programu Erasmus+. Sm rnice byla projednána SK, jejíž p ipomínky byly do sm rnice
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zapracovány. Po seznámení s provedenými zm nami AS FSI výše uvedenou sm rnici
projednal a nemá dalších p ipomínek.
ad 10) Rezidence Erasmus – diskuze
Ing. Otev el zaslal doc. Pacalovi další materiály a požádal o za azení na za átek jednání
z d vodu služební cesty. Protože mu však toto z d vodu volby d kana nebylo umožn no, bylo
jeho vystoupení po dohod p esunuto na lednové zasedání AS.
ad 11) Zástupce AS FSI v komisi pro výb rové ízení – schválení
Dne 16. 12. 2013 prob hne výb rové ízení na ÚJ.
Zástupcem AS FSI navržen Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 34
proti: 0
zdržel se: 1
Jeho náhradníkem navržen doc. Matoušek.
Hlasování:
pro: 34
proti: 0
zdržel se: 1
Dne 18. 12. 2013 prob hne výb rové ízení na ÚM.
Zástupcem AS FSI navržen doc. Matoušek, jeho náhradníkem navržen Ing. Roupec.
Hlasování:
pro: 33
proti: 0
zdržel se: 2
ad 12) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 16. 1. 2014.
Program p íštího zasedání:
- P edložení Pravidel pro rozd lení rozpo tu
Hlasování:
pro: 34
proti: 0
zdržel se: 0
ad 13) R zné
Na dotaz senátor ohledn rekonstrukce A2 a A4 odpov d l pan tajemník – byl vybrán
zhotovitel (Moravostav), p edání staveništ by m lo prob hnout ješt tento m síc.
Ing. Druckmüllerová vznesla dotaz, zda je možné v modulu Wiki sdílení pouze vybraným
osobám. Prod kan Chmelík navrhl obrátit se na systémového integrátora Ing. Mi ka.
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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