Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 3. řádného zasedání Akademického senátu FSI v Brně
dne 19. 12. 2002

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 15:03 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Martišek, Ing. Stejskal
Ing. Jelínek, Ing. Ramík
Dr. Jaroš

Program:
1. Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění
usnesení
3. Směrnice pro přijímací řízení 2003
4. Zástupci AS FSI v grémiích – dokončení (Statut FSI, čl. 19/4, 26/4c)
5. Pravidla pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT v r. 2003 (čl.28 odst.1 Statutu FSI)
6. Účast zástupce AS FSI v konkursní komisi na ÚPEI
7. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
8. Informace z grémií
9. Různé
Zasedání zahájil a řídil předseda AS dr. Jaroš. Přivítal přítomné senátory a senátorky FSI a
pana děkana a blahopřál členům senátu Ing. Hartlovi a Ing. Křupkovi k získání habilitace.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Martišek, Ing. Stejskal
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 1
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je přítomno 21 členů AS FSI a zasedání je
tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise:
Hlasování:
pro: 21

Ing. Jelínek, Ing. Ramík
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti původnímu návrhu programu, uvedenému v pozvánce na zasedání, byl na návrh
předsedy AS Dr. Jaroše do programu nově zařazen bod, týkající se účasti doc. Maroše jako
zástupce AS FSI v konkursní komisi na ÚPEI.
Nově navrhovaný program: pro: 23
Kontrola zápisu: bez připomínek.

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Směrnice pro přijímací řízení 2003
Předseda senátu konstatoval, že všechny kroky, potřebné pro přijetí směrnice (čl.17 odst.7
VJŘ AS FSI), byly učiněny. Směrnice byla projednána na předchozím zasedání AS FSI,
navržené doplňky a konečné znění směrnice byly studijní komisí AS FSI projednány
s proděkanem doc. Doupovcem.
Návrh usnesení: AS FSI schvaluje „Směrnici děkana FSI k přijímacímu řízení pro
akademický rok 2003/2004“.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4) Zástupci AS FSI v grémiích – dokončení (Statut FSI, čl. 19/4, 26/4c)
Jedná se o dokončení bodu, o němž bylo jednáno na předchozím zasedání AS FSI.
Návrh usnesení: Jako zástupce studentů v radě pro informační systém podle čl.26 odst.4
písm.c) Statutu FSI jmenuje AS FSI člena SK AS FSI p. Pavla Vaňka (2. ročník MI).
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Návrh usnesení: Jako stálého zástupce AS FSI na zasedáních vědecké rady FSI VUT
s hlasem poradním podle čl.19 odst.4 Statutu FSI jmenuje AS FSI prof. RNDr. Miloslava
Druckmüllera, CSc.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
ad 5) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT v r. 2003 (čl. 28 odst.1
Statutu FSI)
S navrhovanými pravidly pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT v r. 2003 seznámil
AS v zastoupení děkana tajemník fakulty Ing. Kotek. Protože AS uvedená pravidla pouze
projednává a schvaluje teprve konkrétní rozdělení finančních prostředků fakulty (§ 27 odst.1
písm.c) zákona o VŠ), vyplynuly z diskuse následující návrhy týkající se dalšího postupu
projednávání:
− předložit pravidla v písemné formě,
− projednat v ekonomické komisi AS, případné připomínky konzultovat s vedením fakulty,
− závěry předložit na příštím zasedání.
Návrh usnesení: AS FSI souhlasí s rozesláním návrhu „Pravidel pro rozdělení finančních
prostředků FSI VUT v r. 2003“ v písemné formě všem členům AS FSI do 31.12.2002 (zajistí
tajemník fakulty ve spolupráci s předsedou AS). Pověřuje ekonomickou komisi AS FSI
projednáním návrhu v případné spolupráci s vedením fakulty a předložením závěrů na příštím
zasedání AS FSI.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 6) Účast zástupce AS FSI v konkursní komisi na ÚPEI
Doplňující informace k tomuto bodu poskytl předseda AS Dr. Jaroš a děkan FSI prof. Vačkář.
Jednalo se o výběrové řízení na místo docenta odboru jakosti ÚPEI FSI, v němž měl být jako
člen komise pro výběrové řízení podle Řádu výběrového řízení VUT v Brně, čl.3 odst.4 písm.
b), jmenován zástupce AS FSI. Vzhledem k časové tísni nebylo možno návrh projednat v AS
ani v předsednictvu, o stanovisko byl požádán pouze předseda AS Dr. Jaroš.
Návrh usnesení: AS FSI dodatečně schvaluje účast doc. RNDr. Bohumila Maroše, CSc. jako
zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místo docenta odboru jakosti ÚPEI FSI
VUT dne 17.12.2002.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI:
čtvrtek 23. 1. 2003 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana, Technická 2.
Předběžný program:
− návrh vědecké rady FSI
− pravidla pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT (čl.28 odst.1 Statutu FSI VUT)
− odměny členů AS FSI
− zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa ředitelů ústavů.
Zasedání předsednictva AS FSI: 16.1.2003 ve 13.00 hod., A3/603.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Informace z grémií
Doc. Münsterová informovala o dění v RVŠ. Podrobné informace budou rozeslány písemně
elektronickou poštou.
ad 9) Různé
Dr. Jaroš vyzval členy SK AS FSI ke zřízení elektronických adres v rámci FSI vzhledem
k časté poruchovosti jiných serverů.
Děkan FSI prof. Vačkář popřál senátorům příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší
v novém roce.
Poté předseda AS FSI poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.
Zapsal:
Dr. Ing. Michal Jaroš
V Brně dne 20.12.2002
Přílohy:

Verifikoval:

prezenční listina
Směrnice děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2003/2004

Dr. Ing. Michal Jaroš

Tomáš Konečný

předseda AS FSI

předseda SK AS FSI
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