Zápis č. 10
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 4. 12. 2018

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 9 ZK a 5 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 5 ZK a 4 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod.

1. Úvod
Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala všechny přítomné.
Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.
Program:
1. Úvod
2. Informace z AS VUT
3. Různé
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Schválení Zápisu č. 9 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 20. 11. 2018
Dne 28.10.2018 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne
20.11.2018, termín pro zasílání připomínek byl do 30.11.2018. Upravená verze Zápisu byla
všem rozeslána před zasedáním.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 9 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 20. 11. 2018.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Informace z AS VUT
•

•
•

•

•

•

•
•

•

rektor:
- proběhla návštěva na 2. nejlepší univerzitě ve Vietnamu, připravuje se
návštěva Číny - snahou je získat platící studenty pro studium v angličtině
- připravuje se program pro podporu podnikavosti na VUT - určeno zejména
studentům, doktorandům
- dohoda s Asociací inovačního podnikání - v roce 2019 proběhne konference s
cílem prezentovat a zviditelnit VUT
prorektor Doupovec: institucionální akreditace - na VUT proběhly návštěvy hodnotící
komise NAU, rozhodnutí o institucionální akreditaci pro VUT by mělo být v lednu
2019
prorektorka Režňáková:
- navýšení prostředků pro čerpání Open Access v roce 2018 o 250 tisíc Kč. Pro
rok 2019 bude podpořeno publikování v 1. až 3. kvartilu Web of Science, od
roku 2020 pak jen v 1. a 2. kvartilu.
- VUTIUM - ediční rada řešící ediční plán se uskuteční 7. 12. 2018
- 27. 11. 2018 zasedal výbor pro integraci řízení rizik - byla vytipována největší
rizika
prorektor Grmela:
- GAČR - VUT získalo 21 projektů, z toho 3 excelentní
- VUT zaslalo návrh hodnotitelů pro panel hodnotitelů RVVI
- byla vydána nová směrnice pro specifický výzkum na VUT
prorektor Hirš:
- MŠMT zamítlo žádost VUT o zařazení do režimu Student, což je standardní
postup. MŠMT nyní vyžádá další informace, poté lze očekávat schválení.
- byla vypsána výzva na mobility v rámci programu Erasmus plus
Ing. Herrmannová:
- -zpuštěny nové webové stránky Fakulty chemické
- oslavy 120 let VUT - v sobotu 25. 5. 2019 proběhne setkání absolventů VUT v
areálu Pod Palackého vrchem
- v červnu nebo v září 2019 proběhnou tzv. zlaté promoce pro absolventy VUT
po 50 letech
- 14. 11. 2019 se uskuteční slavností akademické shromáždění VUT
- 6.12.2019 se v rámci oslav 120 let uskuteční Ples VUT.
Kancléř Mgr. Gregorek: 13. 12. 2018 se uskuteční zasedání Správní rady VUT, na
programu bude schvalování věcných břemen
Byla schválena pravidla pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia na
ÚSI VUT a do doktorského studia na CEITEC. V této souvislosti bylo upozorněno na
zákonné pravidlo, dle něhož platí, že připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, končí lhůta až nejbližší následující pracovní den. Je-li tedy např.
lhůta pro podávání přihlášek ke studiu stanovena do neděle 31. 3. 2019, lze přihlášky
podat ještě i v pondělí 1. 4. 2019, informační systém VUT by tedy měl zůstat otevřený
i v pondělí 1. 4. 2019 a umožnit podání přihlášky. Bylo doporučeno, aby fakulty pro
příště při schvalování vnitřních předpisů nastavily konec lhůt na pracovní den.
Prorektor Doupovec bude o této věci informovat na poradě studijních proděkanů.
Zasedání AS VUT v prvním pololetí roku 2019: vždy v úterý v 9.00h, a to 22. 1., 19.
2., 19. 3., 16. 4. a 14. 5. 2019. Předběžný termín výjezdního zasedání je 25. - 27. 6.
2019.

3. Různé
• Ing. Kruljacová požádala vedení fakulty, zda mohli být studenti informování o
rozhodnutí ohledně úředních F. A připomněla, že je potřeba předložit zprávu
hodnocení ankety za letní semestr 2017/2018.
• Znovu se otevřela diskuze ohledně kouření v prostorách FP. I přes vyslovený zákaz
rektorem VUT a děkanem FP se na některých ústavech stále kouří. AS FP proto k této
problematice přijal usnesení.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP žádá o prosazení dodržování zákazu kouření ve všech
prostorách na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
•

•
•

Dalším bodem diskuze byla nespokojenost zaměstnanecké komory ohledně
rekonstrukce poslucháren a jejich funkčnosti. V návaznosti na posluchárny bylo
uvedeno, že jsou vzneseny požadavky na správu budov, avšak nedochází k jejich
naplnění (např. v září bylo hlášeno nefunkční osvětlení v E337 a dodnes nebylo
opraveno).
Poslední bodem diskuze byl pokles vnímání FP v očích studentů FP. Na základě toho
se členové AS FP rozhodli uspořádat společnou schůzku v lednu a danou
problematiku detailně prostudovat.
Ing. Luňáček informoval, že byl kontaktován pracovnicemi, které hlídají laboratoře a
sdělily, že do PC laboratoří prolíná zápach z nedalekého stravovacího zařízení.

V 15.05 hod odešel prof. Koráb.

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhnou v roce 2019 ve dnech 22.1.; 19.2.; 19.3.;
16.4.; 14.5.2019.

Program řádného zasedání AS FP 22.1.2019
1.
2.
3.
4.

Úvod
Informace z kolegia děkana
Informace AS VUT v Brně
Různé

PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15.22 hod.

Verifikoval:

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předsedkyně AS FP

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

Mgr. Bc. Helena Musilová
předsedkyně KAP

