Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 16. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 19. 2. 2004

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 14:28 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Chvalinová, doc. Martišek
doc. Pacal, doc. Horský
Dr. Jaroš

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) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků FSI pro r. 2004
5) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
6) Informace z grémií
7) Různé
Zasedání zahájil předseda AS FSI Dr. Jaroš. Přivítal přítomné senátory a senátorky a děkana
prof. Vačkáře a seznámil je s dopisem člena AS FSI Mgr. Koukala (KJ) z 10. února 2004,
jímž rezignuje na členství v AS FSI z důvodu odchodu do invalidního důchodu. Podle
výsledků voleb by měl jeho místo zaujmout Ing. Žák, v případě odmítnutí pak doc. Ambrož
(oba ÚST). V současné době tak má AS FSI celkem 35 členů.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Chvalinová, doc. Martišek.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 23 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Pacal, doc. Horský.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Návrh programu:
Hlasování:
pro: 23

proti: 0

zdržel se: 0

Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o:
• zasedání VR VUT dne 20.2.2004, které bude projednávat navržené výzkumné záměry
(celkem 17 VZ na VUT, z toho FSI 5 VZ).
• reprezentačním plesu FSI, který se uskuteční 20.2.2004. Pan děkan poděkoval studentům
za pomoc při organizaci plesu.
• nových kriteriích pro přidělování míst na kolejích v r. 2004/2005:
1) studenti vybraní vedením fakulty (celkem 157 míst) – pravidla stanoví děkan fakulty,
2) studenti s dobrými studijními výsledky – celkem 169 míst.
Děkan fakulty požádal předsedkyni SK AS FSI slečnu Čechovou, aby se spolu s proděkany
podílela na přidělování kolejních míst.
• zaslání propozic pro tvorbu nových studijních opor ředitelům ústavů.
• předložení návrhu rozpočtu VUT k projednání AS VUT. Schvalován bude 9.3.2004.
• členství rektora VUT prof. Vrbky v poradního výboru ministryně školství, který připravuje
vytvoření nadačního fondu pro podporu VŠ průmyslem.
• propagaci FSI VUT v brněnském televizním infokanálu kabelové televize a v magazínu
„MM - Průmyslové spektrum“.
ad 4) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků FSI pro r. 2004
O tomto bodu informoval předseda finanční komise doc. Pacal. První verze z 15.12.2003 byla
připomínkována finanční komisí AS FSI a následně projednána s tajemníkem fakulty Ing.
Kotkem. Upravený a doplněný návrh byl rozeslán elektronickou poštou.
V následné diskusi zodpověděl tajemník fakulty Ing. Kotek vznesené dotazy, např. k navrhované výši správní režie u výzkumných záměrů a grantových projektů (hodnota 16,9 %
odpovídá výši režie uváděné v návrzích nových VZ). Obsáhlá diskuse pak byla věnována
dosud nedořešené otázce, zda ve výpočtech přidělovaných mzdových prostředků pro r. 2004
má být částka mzdových prostředků přidělených ústavům v r. 2003 korigována s ohledem na
navýšení tarifů k 1.1.2004 či má být uvažována původní hodnota.
Návrh usnesení: AS FSI projednal „Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků FSI
pro r. 2004“ a ukládá finanční komisi dořešit s vedením FSI otázku stanovení objemu
mzdových prostředků pracovišť za rok 2003 použitého ve výpočtu.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 11. 3. 2004 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Předběžný program:
− návrh rozpočtu FSI pro r. 2004.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0

zdržel se: 1
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ad 6) Informace z grémií
Bez příspěvku.
ad 7) Různé
Dr. Dočkal požádal děkana prof. Vačkáře, aby vedení fakulty dořešilo otázku termínu
zahájení a ukončení semestrů v závěrečných ročnících. Dále o vyřešení problémů spojených
s předčasným ukončením studia po zimním semestru v ostatních ročnících.
Děkan fakulty prof. Vačkář odpověděl, že se pracuje na sjednocení termínů výuky všech
ročníků bakalářského i magisterského studijního programu. Toto sjednocení bude zavedeno
od příštího akademického roku. 5. ročník, zejména letní semestr, bude zaměřen na kvalitní
zpracování diplomové práce.
Předseda studijní komise Ing. Nový (SK AS FSI) informoval o své nepřítomnosti po dobu
cca 3 měsíců (zahraniční studijní cesta) a jako svého náhradníka v této funkci navrhl slečnu
Kateřinu Malaskovou. Slečna Malasková se zastupováním vyslovila souhlas.
Dr. Chvalinová požádala o upřesnění sudých a lichých týdnů ve výuce. Podle sdělení Dr.
Dočkala je toto stanoveno vyhláškou rektora.
Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o veletrhu pracovních příležitostí IAESTE, který se
bude konat 25.2.2004 v prostorách FSI. Den firem se letos neuskuteční.
Dále připomněl, že v roce 2005 oslaví FSI 105. výročí založení. Při této příležitosti se
uskuteční několik významných akcí.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 23.2.2004
Přílohy:
o Prezenční listina.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Daniela Čechová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI

3

