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Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 8. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
22. 10. 2015

Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 15:45
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Nečas, Ing. Galas
doc. Štětina, Ing. Ramík, doc. Martišek
doc. Pacal

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volba mandátové a sčítací komise, volba návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Směrnice pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok 2016/2017 a do navazujícího
magisterského studia na ak. rok 2016/2017 – předložení
Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na ak. rok 2016/2017 –
předložení
Informace tajemníka fakulty o stavu budovy A1 a zastínění budov A2 až A4
Zástupce AS FSI v komisi pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků na ÚK
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Dumek, proděkani
prof. Křupka, doc. Fuis, doc. Hlinka a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Nečas, Ing. Galas
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Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 25 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Štětina, Ing. Ramík, doc. Martišek
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 3
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program zasedání beze změn.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Pan děkan informoval senátory, že se zabýval stížnostmi, které na minulém zasedání zazněly
na činnost studijního oddělení. Doc. Pantělejev vznesl připomínku, že se studenty
doktorského studia, kteří studují v anglickém jazyce, komunikuje referentka česky. Po
prověření bylo zjištěno, že toto se stalo v případě odeslání hromadné korespondence všem
studentům, dotyční studenti ale nemají mailovou korespondenci uloženu a nelze ji tedy
doložit. S konkrétními studenty však referentka hovoří anglicky. Další stížností bylo, že
studijní odd. zatížilo ústav administrativou související s registrací studentů do výuky, kdy
není v kompetenci ústavu podávat studentům informace ohledně podmínek přestupu mezi
obory a s tím souvisejícím uznáváním předmětů obecného studia. Pan děkan zjistil, že se
jednalo o ojedinělý případ cca 10 studentů, kteří přešli v průběhu roku z oboru Základy
strojního inženýrství na obor Materiálové inženýrství a museli si tedy dodělávat některé
předměty z 1. ročníku; proto došlo ke kolizi v rozvrhu, kterou studijní odd. nebylo schopno
vyřešit samo.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty informoval o následujících událostech:
- Proběhly akce k oslavám 115. výročí založení fakulty (slavnostní odpoledne a večer
v Městském divadle, turnaj v sálové kopané a robotická soutěž LEGO.mechlab), pan
děkan poděkoval účastníkům a organizátorům. 8. 11. proběhne ještě studentská
miniPoster Session.
- Na VR proběhla dvě habilitační řízení a jedno profesorské řízení.
- Dnešního dne probíhá vyhodnocení nejlepších projektů TA ČR. Projekt prof. Píšky
obdržel cenu za nejlepší ekonomický přínos.
- NETME centrum získalo projekt na podporu týmu pro podávání mezinárodních
projektů.
- Probíhala jednání s vedením FP ohledně financování matematiky a jazyků, dále
probíhala jednání ohledně financování sportů.
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ad 4) Informace z grémií
Po zasedání AS VUT dne 7. 10. zaslal RNDr. Popela senátorům usnesení AS VUT s krátkým
komentářem. Na dnešním zasedání informoval o přijatých usneseních RVŠ, informace doplnil
Ing. Roupec.
ad 5) Směrnice pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok 2016/2017 a do
navazujícího magisterského studia na ak. rok 2016/2017 – předložení
Komentář k předkládaným směrnicím podal proděkan Ing. Bednář.
Ve směrnici pro přijímací řízení do BS nedošlo k výrazným změnám oproti minulým letům,
došlo pouze ke zvýšení počtu přijatých studentů na 1800.
Ve směrnici pro přijímací řízení do NMS došlo též k navýšení počtu přijatých studentů na 850
a dále byl zkrácen termín pro konání oborové části přijímací zkoušky na 2 týdny.
ad 6) Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na ak. rok
2016/2017 – předložení
Proděkan prof. Křupka informoval senátory, že v předkládané směrnici kromě termínů
nedošlo k žádným změnám.
ad 7) Informace tajemníka fakulty o stavu budovy A1 a zastínění budov A2 až A4
Se stavem rekonstrukce seznámil senátory pan tajemník:
Byl vybrán dodavatel na zastínění budov A2 – A4, začátkem listopadu je plánován podpis
smlouvy a termín zhotovení je stanoven na konec ledna 2016.
Rekonstrukce budovy A1 je u konce, do konce měsíce proběhne odstranění závad.
23. 10. se uskuteční první zasedání výběrové komise na zhotovení nábytku pro 4. a 19. patro.
Personální a studijní oddělení (2. podlaží) je již přestěhováno.
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů.
ad 8) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků
na ÚK
Zástupcem AS FSI byl navržen Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdrželi se: 1
Jeho náhradníkem byl navržen doc. Štětina.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdrželi se: 1
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 26. 11. 2015.
Program:
- Směrnice pro přijímací řízení do BS, NMS a DS
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdrželi se: 3
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ad 10) Různé
Ing. Druckmüllerová požádala senátory o možnost sledovat toto zasedání na dálku. Doc. Pacal
uvedl, že zasedání jsou veřejná a on jako předseda nemá námitek, v diskuzi se i ostatní
senátoři vyjadřovali k danému problému souhlasně. Ing. Dvořák informoval, že z technických
důvodů se nepodařilo spojení navázat. Poté Ing. Dvořák otevřel otázku elektronického
systému voleb, Ing. Roupec upozornil na legislativní problémy související s tímto způsobem
hlasování. Nesouhlasné stanovisko vyjádřil i RNDr. Popela.
K dotazu ze strany SK, zda by bylo možno pořídit pro potřeby studentů mikrovlnné trouby, se
pan děkan vyjádřil negativně s ohledem na problémy s údržbou. Tímto problémem se bude
zabývat organizační komise a tajemník fakulty.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
předseda AS FSI

Sára Navrátilová
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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