Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 24. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
10. 4. 2014

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 16:45
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Bc. K dela, Ing. Kutálek
doc. Št tina, Ing. Ramík
doc. Pacal

Program:
1. Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu pln ní usnesení.
3. Informace vedení školy a fakulty
4. Informace z grémií
5. Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2013 – projednání
6. Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI VUT v Brn v roce 2014 – p edložení
7. asový plán akademického roku 2014/2015 – kone né usnesení
8. Vyhlášení voleb do AS FSI na p íští funk ní období 2014 – 2017
9. Organiza ní pokyny k volbám do AS FSI – p edložení
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 doc. Katolický, tajemník Ing. Dumek a prod kani FSI.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Bc. K dela, Ing. Kutálek
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 19 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Št tina, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 17
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.
V programu zasedání došlo oproti rozeslané verzi ke zm n v bodu 5 – ke Zpráv
hospoda ení nebude p ijato usnesení, bude kv li provedeným zm nám znovu projednána.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0

o

Zápis z 23. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení školy a fakulty
Doc. Katolický podal senátor m informace o následujících událostech:
- Rektor VUT p edložil AS VUT návrh na složení VR VUT (za FSI byl vybrán prof.
Hartl).
- Pan d kan se setkal s p edstaviteli firmy Honeywell. Byla projednána témata týkající
se studia, diplomových prací a v decko-výzkumné innosti. Budou sestaveny pracovní
skupiny, které se jednotlivými tématy budou zabývat. Další jednání se týkalo zm ny
Ceny d kana na Cenu pr myslových partner , Honeywell nabídl krom finan ních
prost edk nap . i zahrani ní stáž. B hem jednání vznesl Honeywell požadavek na
ceník prací, což pan d kan vidí zatím problematické, nicmén do budoucna pot ebné.
- Prorektor Doupovec eší problematiku jednotného zápisu student Erasmu.
- Jsou podané p ihlášky na místa editel ústav a pracoviš , konkurzy prob hnou 14.4.
a 18.4.
Prof. K upka informoval, že prob hlo losování projekt , z celkového po tu 42 bylo
vylosováno 16 projekt .
Dotazy ohledn juniorských mezifakultních projekt zodpoví paní Št pni ková.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal senátor m informace mailem a na zasedání je krátce okomentoval.
Týkaly se novely VŠ zákona a dále d ní na VUT:
- byl p edložen Rozpo et VUT a VR VUT
- AS VUT p ijal usnesení k diskriminujícím krok m GA R
- Probíhají jednání ohledn zvýšení tarif
Ing. Roupec informoval o p íprav voleb do AS VUT.
Ad 5) Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2013 – projednání
Zpráva byla p edložena na minulém zasedání. Pan tajemník seznámil senátory s provedenými
opravami a dopln ními.
FK projednala Zprávu na svém zasedání dne 28. 3., provedené zm ny budou projednávány
dne 16. 4., zasedání FK se mohou senáto i zú astnit nebo zaslat své p ipomínky mailem.
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ad 6) Rozd lení dotace finan ních prost edk
p edložení

na FSI VUT v Brn

v roce 2014 –

S návrhem Rozd lení dotace finan ních prost edk seznámil senátory Ing. Dumek. Rozpo et
vychází z Výro ní zprávy a je sestaven dle schválených pravidel jako vyrovnaný a úsporný.
Ad 7) asový plán akademického roku 2014/2015 – kone né usnesení
Pan prod kan Bedná obdržel 2 p ipomínky SK, která navrhuje zrušit týden zimních prázdnin
mezi zimním a letním semestrem a naopak navrhuje prodloužit zkouškové období. Vedení
FSI se však p iklání k p vodní navržené variant asového plánu, na kterou má již fakulta
ud lenu výjimku rektora VUT.
Usnesení: AS FSI projednal návrh asového plánu akademického roku 2014/15 na FSI VUT
v Brn a nemá k n mu pozm ující p ipomínky.
Hlasování:
pro: 19
proti: 2
zdržel se: 1
ad 8) Vyhlášení voleb do AS FSI na p íští funk ní období 2014 – 2017
Usnesení: AS FSI vyhlašuje volby do Akademického senátu VUT a Akademického senátu
FSI VUT pro funk ní období 2014-2017 na den 4. 11. 2014.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Organiza ní pokyny k volbám do AS FSI – p edložení
Pan d kan rozeslal senátor m zm ny ve Volebním a jednacím ádu. Provedené zm ny
okomentoval na zasedání RNDr. Dvo ák, p ipomínky a návrhy mohou senáto i zasílat LK.
Poté byli senáto i seznámeni s harmonogramem voleb:
do 17. 10. 14
zve ejn ní seznamu voli
do 20. 10. 14
p ípadné opravy
od 20. 10. do 22. 10. 2014
podávání návrh kandidát
do 23. 10. 14
odstran ní p ípadných nedostatk v návrzích kandidát
24. 10. 12
zve ejn ní kandidátních listin
4. 11. 14
volby
do 5. 11. 14
vypracování protokolu
do 6. 11. 14
oznámení výsledku voleb
do 12. 11. 14
svolání ustavujícího zasedání
20. 11. 14
ustavující zasedání
Na záv r informoval RNDr. Dvo ák o náležitostech, které musí obsahovat návrh kandidáta, a
zp sobu podávání návrh .
V diskuzi se senáto i zamýšleli, k jakému datu lze sestavit aktuální seznam voli a aktuální
kandidátní listinu. Své návrhy a p ipomínky mohou senáto i zasílat LK.
ad 10) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 15. 5. 2014.
Program p íštího zasedání:
- Zpráva o hospoda ení
- Rozd lení dotace finan ních prost edk
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- Zm ny VJ a organiza ní pokyny k volbám do AS FSI
- Zástupce fakulty do volební komise VUT
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
ad 11) R zné
Ing. Roupec upozornil senátory na zm ny programu Erasmus+, které mohou zp sobit snížení
po tu vyjížd jících student . Dále informoval ohledn nefungujících mail , problémy se
vyskytly u uživatel , kte í používají gmail.

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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