Technická 2

Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 9. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
26. 11. 2015
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 16:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Nečas, S. Navrátilová
doc. Brandejs, Ing. Ramík, Ing. Dvořák
doc. Pacal

Program:
1. Volba mandátové a sčítací komise, volba návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění
usnesení
3. Informace vedení fakulty
4. Informace z grémií
5. Směrnice pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok 2016/2017 a do
navazujícího magisterského studia na ak. rok 2016/2017 – konečné usnesení
6. Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na ak. rok 2016/2017 –
konečné usnesení
7. Směrnice k uskutečňování doktorských studijních programů – projednání
8. Zástupce AS FSI v komisi pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků
9. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
10. 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, zástupce FSI v AS VUT prof. Burša a finanční
manažer NETME Centra Ing. Tesař.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Nečas, S. Navrátilová
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 21 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Brandejs, Ing. Ramík, Ing. Dvořák
Hlasování:
pro: 17
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: 21
proti: 0

zdržel se: 2

Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty informoval o následujících událostech:
- Na VR proběhla dvě habilitační řízení (Ing. Hadaš a Ing. Tomášek) a jedno profesorské
řízení (doc. Pospíšil z MU).
- Minulý týden proběhlo jednání s vedením firmy Šmeral o možnostech spolupráce.
- Město Brno se opět rozhodlo vymáhat po zahraničních studentech poplatek za odpady.
Problémem se zabývá právní oddělení rektorátu, poplatek za tyto studenty je totiž hrazen
v rámci ubytování kolejemi.
- Po ukončení všech rekonstrukcí a následném přestěhování bude na VUT cca 20% prostor
volných a bude třeba řešit jejich financování.
- Probíhá výběrové řízení na telefonního operátora.
- Příští týden proběhne na FSI setkání firem zabývajících se výrobou turbín.
Doc. Grepl upozornil, že pokud zaměstnanec FSI volá z pevné linky na mobilní číslo, příchozí
hovor se chová také jako z mobilního čísla a mohou vzniknout problémy při zpětném volání. Pan
tajemník odpověděl, že problém je třeba řešit s výhercem výběrového řízení.
Zástupce NETME Centra Ing. Tesař předložil senátorům ve své prezentaci informace o historii
projektu a také je seznámil se současným stavem a výhledem do budoucnosti.
Poté Ing. Tesař odpovídal na dotazy senátorů.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal senátorům podklady před zasedáním mailem. Informace se týkaly dění na
úrovni RVŠ (problémy s financováním aplikovaného výzkumu, nové hodnocení a financování
výzkumu, legislativa v oblasti výzkumu, problematika přípravy OP VVV, novela VŠ zákona

projednávána v Poslanecké sněmovně).
Informace z RVŠ doplnil na zasedání Ing. Roupec a doc. Pacal, který se zúčastnili dne 19. 11. 3.
sněmu RVŠ ve funkčním období 2015-2017. a jednání v příslušných komisích.
Další informace RNDr. Popely se týkaly dění na úrovni AS VUT, které zaslal senátorům
emailem..
Prof. Burša doplnil některé informace z AS VUT: akreditační komise zrušila funkce garantů
předmětů, v rámci VUT bylo ohodnoceno 460 impaktovaných publikací, za toho 105 z FSI,
metodika RIV bude platit i v roce 2016, v projednávané směrnici pro specifický výzkum navrženy
některé změny.
Informaci ohledně zrušení funkcí garantů předmětů upřesnil 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 – konečné usnesení
Ve směrnici pro přijímací řízení do BS nedošlo od jejího předložení k žádné změně.
Ve směrnici pro přijímací řízení do NMS došlo ke změně v e – protokolu přihlášky, byla zde
dodána informace o pořadí zájmu studenta o obor (v případě podání více přihlášek).
Usnesení č. 1: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok
2016/2017 ve znění ze dne 26. 11. 2015.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení do navazujícího magisterského
studia na ak. rok 2016/2017 ve znění ze dne 26. 11. 2015.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
V diskuzi senátoři upozorňovali na problémy, které vzniknou studentům po ukončení
bakalářského studia z důvodu pozdějšího termínu zápisu do navazujícího studia.
Proděkan Bednář přislíbil projednání této záležitosti se systémovým integrátorem.
ad 6) Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na ak. rok
2016/2017 – konečné usnesení
Ze strany SK nezazněly ke směrnici žádné připomínky. Připomínky komise pro VaV byly do
směrnice zapracovány a na zasedání byly prodiskutovány.
Usnesení: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na
ak. rok 2016/2017 ve znění ze dne 26. 11. 2015.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Směrnice k uskutečňování doktorských studijních programů – projednání
Směrnice byla rozeslána mailem, proděkan Křupka očekává její projednání v příslušných
komisích. Připomínky oborových rad, které se týkaly zjednodušení hodnocení doktorského studia,
byly již do směrnice zakomponovány.

ad 8) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků
Na ÚMVI proběhne výběrové řízení na místa dvou odborných asistentů.
Zástupcem AS FSI byl navržen doc. Blecha.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdrželi se: 2
Jeho náhradníkem byl navržen prof. Spousta.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 0
Výběrového řízení na ÚK se zúčastnil doc. Grepl.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdrželi se: 1
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 14. 1. 2016.
Program:
- Směrnice k uskutečňování doktorských studijních programů
- Pravidla rozdělení finančních prostředků
- Aktualizace dlouhodobého záměru a Dlouhodobý záměr
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 10) Různé
Dne 4. 12. proběhne jednání ekonomické komise, na které přislíbil svou účast pan kvestor,
stěžejním bodem bude projednávání režií.
Doc. Záděra vznesl připomínku k zadávání literárních pramenů v zadáních závěrečných
prací (Pokyn děkana 12/2015 Zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2015/2016), kdy
norma ISO 690 připouští i starou formu zadávání a v letošním roce na základě pokynu dochází
k situaci, kdy mnohá zadání musí být přepracována. Proděkan Fuis odpověděl, že bude
dostačující, pokud budou citace sjednoceny v rámci jednoho zadání.
Na podnět doc. Grepla senátoři diskutovali problematiku režií.

Poté bylo zasedání ukončeno.

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

zapsal: Brigita Rohovská

Sára Navrátilová
předsedkyně SK AS FSI

