Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 16. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
12. 04. 2007

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 16:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Spousta, M. Hnízdil
doc. Horský, doc. Křupka
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Časový plán akademického roku 2007/2008
Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech (§ 27 odst. 1 písm. e
zákona o VŠ) – závěrečné usnesení
Volba předsedy organizační a informační komise AS FSI
Ekonomické záležitosti
- Výroční zpráva o hospodaření FSI v roce 2006
- Rozpočet FSI na rok 2007
Příprava setkání s akademickou obcí FSI
Informace z grémií
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty – děkana FSI doc. Doupovce a
proděkany FSI prof. Foreta a doc. Chmelíka, tajemníka FSI Ing. Dumka a všechny přítomné členy AS
FSI.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Spousta, M. Hnízdil
Hlasování:
pro: 21 proti: 0
zdržel se: 1
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 22 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Horský, doc. Křupka
Hlasování:
pro: 20 proti: 0
zdržel se: 2
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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
Pan děkan informoval
1) o počtu podaných přihlášek ke studiu na ak. rok 2007/2008 a zrušení podmínky absolvování
předmětů Matematika I a Základy konstruování pro postup do letního semestru 1. ročníku BS.
(Podmínka získání alespoň 10 aktivních kreditů zůstává)
2) o změnách v autoevaluačních kritériích (zatím nejsou schváleny VR): výraznější zohlednění
metodiky MŠMT, nová definice pojmu monografie, započítání dalších kategorií, výraznější
rozlišení citací a jiné hodnocení u více autorů
3) v HeRoDiSu se chystá nový modul pro započítávání bodů za výsledky tvůrčí činnosti
4) o trendech vývoje financování fakulty od r. 2004
5) o blížícím se shromáždění s akademickou obcí FSI
6) o rozvojových projektech a prioritách fakulty v rámci těchto programů.
Ing. Roupec informoval o důvodech zřízení nového webu fakulty.

ad 4) Časový plán akademického roku 2007/2008
Doc. Chmelík seznámil AS FSI s časovým plánem na ak. rok 2007/2008. Oproti letošnímu roku
dojede k výraznějším změnám u závěrečných ročníků BS v letním semestru – zkouškové období
obecných oborů BS se zkrátí na 3 týdny (dojde také k redukci zkoušek na 2 až 3 podle oborů) a SZZ
budou u všech oborů probíhat v rozmezí 2 týdnů.
Pan děkan upozornil na to, že při tvorbě časového plánu musí fakulta dodržet strukturu akademického
roku stanovenou rektorem.
Ing. Roupec navrhl, aby s ohledem na nabízející se termíny dalších zasedání AS FSI byla předkládací
lhůta časového plánu akademického roku 2007/2008 zkrácena na tři týdny.
Hlasování:
pro: 19 proti: 0
zdržel se: 0

ad 5) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech (§ 27 odst. 1
písm. e zákona o VŠ) – závěrečné usnesení
Studijní komise navrhla následující úpravy: notářsky ověřené doklady nemusí dodávat studenti FSI,
doklad o zaplacení se nemusí dodávat u elektronické přihlášky a v podmínce přijetí navrhla vypustit
„…s velmi dobrým prospěchem“.
S těmito úpravami vedení fakulty souhlasilo, a to tak, že ve směrnici budou pod čarou poznámky:
- jen u papírové formy přihlášky
- notářské ověření se týká absolventů jiných VŠ než VUT v Brně
a slova „s velmi dobrým prospěchem“ budou z textu vypuštěna.
Prof. Foret upozornil na upřesnění termínu přijímacích zkoušek od 25. června do 4. července 2007.
Dále reagoval na návrh z minulého zasedání AS FSI na přesun jazykového testu - úroveň znalostí
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anglického jazyka není směrodatná pro přijetí či nepřijetí do doktorského studijního programu a není
tedy důvod dělat test v rámci přijímacího řízení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení v doktorských studijních programech ve
znění projednaném na 16. zasedání AS FSI.
Hlasování:

pro: 25 proti: 0

zdržel se: 0

ad 6) Volba předsedy organizační a informační komise AS FSI
Ing. Roupec připomněl, že volba předsedů stálých komisí je upravena přílohou č. 1 Volebního a
jednacího řádu AS FSI. Volba je tajná pomocí hlasovacích lístků a řídí ji volební komise k tomuto
účelu zřízená. Ing. Roupce navrhl, aby funkci volební komise zastala mandátová a sčítací komise
ustanovená pro dnešní zasedání.
Hlasování:
pro: 25 proti: 0
zdržel se: 0
Navržená kandidátka: Ing. Houdková. Volba proběhla
Hlasování:
platné: 25
neplatný: 1
Ing. Houdková byla zvolena 25 hlasy.

ad 7) Ekonomické záležitosti
Na tomto zasedání AS FSI Ing. Dumek předložil pouze Rozpočet FSI na rok 2007, Výroční zpráva o
hospodaření FSI v roce 2006 předložena nebyla (dle informace tajemníka FSI je ale již Výroční zpráva
hotová a čísla jsou k dispozici). Ing. Dumek senátorům představil detailně globální část rozpočtu (bez
dělení financí na ústavy, které bude provedeno podle schválených pravidel pro rozdělování finančních
prostředků hned, jakmile budou k dispozici hodnoty bodů kvantifikujících výkony pracovišť ve
vědecké oblasti).
V diskusi Ing. Roupec informoval o technických problémech se získáváním údajů o vědeckých
výkonech ústavů z databáze, tajemník fakulty Ing. V. Dumek odpovídal na dotazy FK a děkan fakulty
doc. Doupovec zodpověděl dotazy týkající se plánované investice zřízení pracoviště virtuální reality.
Ing. Roupec navrhl, aby s ohledem na možné termíny dalšího zasedání byla předkládací lhůta zkrácena
na 3 týdny.
Hlasování:
pro: 14 proti: 0
zdržel se: 5

ad 8) Příprava setkání s akademickou obcí FSI
Termín setkání s akademickou obcí FSI byl navržen na 17. května 2007. Do programu bude zařazena
zpráva děkana FSI, zpráva za AS FSI, diskuze.
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdrželi se: 3

ad 9) Informace z grémií
RNDr. Popela informoval AS FSI o následujících událostech:
- na úrovni VUT byly předneseny dvě připomínky z minulého zasedání AS FSI: výhrada
k administrativě programu ERASMUS a zdlouhavému jednání ve věci investice
- byl schválen rozpočet VUT
- na RVŠ zazněly připomínky ohledně výhledu financování vysokých škol.
Doc. Doupovec informoval o zřízení Ústavu soudního inženýrství jako vysokoškolského ústavu VUT.
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ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání

Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 3. května 2007 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana FSI. Do programu bude zařazeno schvalování rozpočtu FSI na rok 2007 a časový plán na ak.
rok 2007/2008.

ad 11) Různé

Předseda finanční komise Ing.Ramík vyzval přítomné k zasílání připomínek k rozpočtu.

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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