Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 15. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
22. 03. 2007

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

zasedací místnost Ústavu matematiky FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Jícha, Č. Šandera
RNDr. Popela, P. Nováčková
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech (§27 odst. 1 písm. e
zákona o VŠ)
Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně pro rok 2007
(schvalování)
Volba předsedy organizační a informační komise AS FSI
Informace z grémií
Stanovení harmonogramu zasedání AS FSI v roce 2007 a termínu a předběžného programu
dalšího zasedání
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty - proděkany FSI doc. Březinu a
doc. Chmelíka, tajemníka FSI Ing. Dumka a všechny přítomné členy AS FSI.
Dále Ing. Roupec přivítal Ing. Petru Cihlářovou, která se ujala svého mandátu – komora
akademických pracovníků tedy pracuje v plném počtu.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Jícha, Č. Šandera
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: RNDr. Popela, P. Nováčková
Hlasování:
pro: 20 proti: 0
zdržel se: 2
Složení návrhové komise bylo schváleno.
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 22 proti: 0
zdržel se: 0
Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 22 proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Březina informoval o projektu na zřízení „Pracoviště virtuální reality“.
Doc. Chmelík informoval o počtu uchazečů do BS na ak. rok 2007/2008 a dále o úmyslu zrušit
podmínku absolvování předmětů Matematika I a Základy konstruování pro postup do letního semestru
1. ročníku BS. (Podmínka získání alespoň 10 aktivních kreditů zůstává).

ad 4) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech (§27 odst. 1
písm. e zákona o VŠ) – 1. projednání
AS FSI poprvé projednal Směrnici pro přijímací řízení v doktorských studijních programech. Oproti
původnímu termínu ověření úrovně znalostí světového jazyka až v průběhu měsíce září byl dán návrh
na přesun jazykového testu již do období před přijímací zkouškou. Návrh bude projednán ve studijní
komisi.
Ing. Roupec navrhl s ohledem na předpokládaný termín příštího zasedání zkrátit předkládací lhůtu na
2 týdny.
Hlasování:
pro: 24 proti: 0
zdržel se: 1

ad 5) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně pro rok
2007
Tajemník fakulty Ing. Dumek seznámil AS FSI se změnami, které byly provedeny od prvního
projednání v Pravidlech pro rozdělení dotace finančních prostředků.
Stanovisko finanční komise: Změny proběhly na základě návrhů finanční komise, komise doporučuje
Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně
pro rok 2007 ve verzi ze dne 23.3.2007 se zapracovanými připomínkami AS FSI.
Hlasování:

pro: 27 proti: 0

zdržel se: 2

ad 6) Volba předsedy organizační a informační komise AS FSI
Předseda AS FSI seznámil AS s posláním komise a s jejími aktuálními úkoly v nejbližším období.
Během nastalé krátké diskuse bylo navrženo několik kandidátů, kteří ale s kandidaturou nevyslovili
souhlas nebo si vyžádali čas na bližší seznámení s náplní práce komise. Proto se volba předsedy
organizační a informační komise odkládá na příští zasedání AS FSI .
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ad 7) Informace z grémií
RNDr. Popela informoval AS FSI o následujících událostech:
- Proběhl sněm Rady vysokých škol za účasti nové ministryně
- 2 x proběhlo zasedání Dozorčí rady Kolejí a menz VUT v Brně
Dále RNDr. Popela informoval o projednávání rozpočtu VUT na rok 2007 v EK AS VUT, o
vstupních údajích pro rozpočet FSI a o společných zasedáních EK s tajemníky fakult. Díky
iniciativnímu přístupu AS VUT bylo docíleno významného meziročního snížení výměny
neinvestičních prostředků za investiční na úrovni VUT. Přínosem bylo zejména usnesení AS FSI
zabývající se uvedenou problematikou.
Ing. Roupec informoval o legislativním procesu VUT: dosud není z časových důvodů schválen
volební a jednací řád FSI, chystá se novelizace statutu VUT. Dále informoval o jednání s prorektorem
Švecem na půdě AS VUT a jeho příslibu udělit výjimku ze stipendijního řádu VUT, aby ubytovací
stipendium mohli získat i studenti, kteří přešli ze tříletého NMS do dvouletého NMS.

ad 8) Stanovení harmonogramu zasedání AS FSI v roce 2007 a termínu a předběžného
programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 12. dubna 2007 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana FSI. Do programu bude zařazena volba předsedy organizační a informační komise, Směrnice
pro přijímací řízení v doktorských studijních programech, předpokládá se předložení rozpočtu FSI a
předložení výroční zprávy.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 0

ad 9) Různé
Doc. Spousta vyjádřil své připomínky k administrativně příliš komplikovanému zajištění výjezdů
učitelů v rámci bilaterálních smluv projektu ERASMUS, ke kterým se připojil i RNDr. Popela.
Ing. Roupec poděkoval vedení fakulty za provedení změny v době vyhrazené pro stravování
zaměstnanců VUT.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Petra Nováčková
předsedkyně SK AS FSI

Zapsal: Brigita Rohovská
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