Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 10. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 26. 6. 2003

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
14:00 – 16:00 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Lepková, Dr. Martišek
Ing. Jedelský, Doc. Spousta
Ing. Roupec

Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Informace vedení fakulty
4) Návrh studijních programů bakalářského studia oborů „Materiálové
inženýrství“ a „Technická aplikovaná ekologie“ (§ 27 odst.2 písm.a zákona o VŠ)
5) Volba zástupce FSI v Radě vysokých škol
6) Příprava námětů na změny legislativních předpisů VUT a FSI VUT
7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
8) Informace z grémií
9) Různé
Zasedání řídil místopředseda AS FSI Ing. Roupec za nemocného předsedu Dr. Jaroše. Před
zahájením zasedání se s přítomnými členy AS rozloučil doc. Píška, který na funkci v AS FSI
rezignoval.
Ing. Roupec přivítal nové senátory doc. Spoustu a Ing. Stránského a předal jim osvědčení
o členství v AS FSI. Doc. Škopán se dosud funkce člena AS neujal. V současné době tak má
AS FSI vzhledem k ukončení členství p. Tomáše Konečného (ukončení studia) 34 členů.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Lepková, Dr. Martišek.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 19 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: Ing. Jedelský, doc. Spousta.
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Návrh programu:
Hlasování:
pro: 18

proti: 0

zdržel se: 1

Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o stavu přijímacího řízení na FSI VUT. Na fakultu se
přihlásilo celkem 2410 uchazečů. Ke studiu bylo přijato 1410 studentů – 974 studentů do
magisterského studia a 436 studentů do bakalářského studia, z toho 76 studentů do
kombinovaného studia. Uvedený počet studentů je pouze informativní, přesný stav bude znám
po zápisu. Pan děkan dále informoval o státních závěrečných zkouškách a promocích, které
proběhnou od 8. do 11.července.
Ing. Roupec poté podal návrh na změnu pořadí jednotlivých projednávaných bodů z důvodu
pozdějšího dodání materiálů ke studijním programům.
ad 6) Příprava námětů na změny legislativních předpisů VUT a FSI VUT
Podněty na změny legislativních předpisů měly být zaslány legislativní komisi AS FSI, která
se měla sejít a zpracovat návrhy na změny. Předseda LK Dr. Martišek informoval, že žádné
podněty zatím nedošly. Komise se sešla, ale vzhledem k zaneprázdněnosti členů komise došlo
k pouze částečnému splnění úkolu. Tento bod trvá a bude přenesen na příští zasedání.
ad 4) Návrh studijních programů bakalářského studia oborů „Materiálové
inženýrství“ a „Technická aplikovaná ekologie“ (§ 27 odst.2 písm.a zákona o VŠ)
Proděkan doc. Chmelík předložil návrh vedení fakulty na akreditaci oboru „Materiálové
inženýrství“ v rámci bakalářského studijního programu „Aplikované vědy v inženýrství“.
• Návrh zpracoval ÚMI.
• Obor „Materiálové inženýrství“ je v současnosti zařazen do bakalářského studijního
programu „Strojírenství“ a je profesně orientován, tzn. jeho absolventi mohou pokračovat
tříletým navazujícím magisterským studiem.
• Materiálové inženýrství je však svou povahou aplikovanou vědou. Tomu také odpovídá
zařazení (magisterského) studijního oboru „Materiálové inženýrství“ do dvouletého
navazujícího magisterského studijního programu „Aplikované vědy v inženýrství“.
• V předloženém návrhu jsou proto studijní plány (bakalářského) oboru „Materiálové
inženýrství“ zásadně rekonstruovány, je posílen obecný charakter studia a současně je
obor přeřazen do bakalářského studijního programu „Aplikované vědy v inženýrství“ , tj.
absolventi budou moci být přijímáni do dvouletého navazujícího magisterského studia.
• Vědecká rada schválila bez připomínek návrh studijních plánů, přeřazení oboru do SP
„Aplikované vědy v inženýrství“ i podklady pro akreditaci.
Závěr: Návrh spadá pod § 27 odst.2 písm.a) zákona o VŠ a je tedy nutné jej projednat podle
čl.17 odst.7 VJŘ AS FSI. Proto jej projedná studijní komise a konečné usnesení bude přijato
na příštím zasedání AS FSI.
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ad 5) Volba zástupce FSI v Radě vysokých škol
Za doc. Píšku, který rezignoval na funkci v Radě VŠ, byli navrženi dva kandidáti:
Dr. Lepková a Ing. Roupec.
Předseda legislativní komise Dr. Martišek navrhl, aby volba proběhla tajně, za předpokladu,
že se pro tento návrh vysloví minimálně třetina (tj.12) členů AS.
Hlasování:
pro: 13
proti: 3
zdržel se: 5
Návrh volební komise: doc. Čermák, Ing. Jurák.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
Výsledky voleb:
Dr. Lepková
Ing. Roupec

15 hlasů
6 hlasů

Jako delegát FSI do Sněmu RVŠ pro funkční období 2003-2005 byla zvolena RNDr.
Hana Lepková, která bude navržena do pracovní komise pro tělesnou výchovu na VŠ.
ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 25. 9. 2003 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Hlasování:
pro: 12
proti: 6
zdržel se: 3
Předběžný program:
− návrh studijního programu bakalářského studia oboru „Materiálové inženýrství“ –
konečné usnesení,
− náměty na změny legislativních předpisů VUT a FSI VUT (Dr. Martišek).
Dr. Dočkal vznesl dotaz týkající se zajištění prázdninových služeb AS FSI. Bylo dohodnuto,
že tato otázka bude rozhodnuta na zasedání předsednictva AS FSI.
ad 8) Informace z grémií
Doc. Münsterová informovala o zasedání AS VUT, zástupců VUT v Radě VŠ a akcích,
kterých se v poslední době zúčastnila. Úplné zápisy z jednání AS VUT jsou zveřejněny na
adrese http://www.vutbr.cz/RO/vedeni/as/z2003.htm a ze sněmu RVŠ na stránkách
http://www.radavs.cz.
ad 9) Různé
Děkan fakulty prof. Vačkář informoval přítomné o změně vedoucí studijního oddělení. Od
1.7.2003 se jí stává Dr. Kosinová.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 4.7.2003
Přílohy:
o Prezenční listina.
Verifikoval:

Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Daniela Čechová

místopředseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI
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