Zápis č. 10
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 11.10.2016

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 11 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 1 ZK a 2 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, zvláště pak hosty: doc.
Škapu a paní proděkanku Kocmanovou. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.

Program:
1. Úvod
2. Informace o výsledcích doplňovacích voleb do SK AS FP VUT v Brně
3. Projednání a schválení Směrnice děkana o stanovení stipendia v doktorském
studijním programu pro období 1.9.2016 – 31.8.2017
4. Informace z kolegia děkana
5. Informace z AS VUT
6. Různé
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Informace o výsledcích doplňovacích voleb do SK AS FP VUT v Brně
Ve dnech od 26.9. do 29.9.2016, proběhly doplňovací volby do SK AS FP z důvodu ukončení
studia dvou senátorů. První dvě kola byla neplatná z důvodu malého počtu účasti, třetí kolo
bylo úspěšné. Do SK AS FP byli zvoleni noví členi: Petra Holendová a Tomáš Warzecha,
které zároveň přivítala. Dále poděkovala členům volební komise: Ing. Juřicovi, Ing.

Zemánkové, Ing. Bumberové, Ing. Mráčkovi a předsedovi komise Ing. Doubravskému, dále
pak studentům: Bednářové, Nezbedové, Bc. Papadopoulosu.

3. Projednání a schválení Směrnice děkana o stanovení stipendia v doktorském
studijním programu pro období 1.9.2016 – 31.8.2017
Dne 1.9.2016 předložila paní proděkanka Kocmanová „Směrnici děkana o stanovení stipendia
v doktorském studijním programu pro období 1.9.2016 - 31.8.2017“. Paní předsedkyně
požádala o zaslání připomínek do 6.10.2016.
K předložené směrnici od paní proděkanky Kocmanové obdržela pouze jednu připomínku od
pana Ing. Juřici:
Článek 3; odstavec (4) - zde není patrné, zda se jedná o 60 minut, nebo o vyučovací hodinu 50
minut. Navrhuje doplnění „… skutečně odučenou VYUČOVACÍ hodinu."
V 14.31 hod. přišel Ing. Svirák.
Paní předsedkyně předala slovo paní proděkance Kocmanové, která upřesnila danou
připomínku. Uvedený čas je standardních 50 min. a však ve směrnici by čas blíže
nezpřesňovala.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Směrnici děkana o stanovení stipendia v
doktorském studijním programu pro období 1.9.2016 – 31.8.2017 v předloženém znění .
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

V 14.36 hod. přišla Mgr. Musilová v 14.38 hod. Mgr. Štěpánková.

4. Informace z kolegia děkana
•
•
•
•

ADZ FP musí být do poloviny prosince 2016 připravena, projednávání bude stejnou
formou jako v minulém roce.
Na příští akademický rok není plánováno žádné Výjezdní zasedání AS a KD FP.
Po vzájemné dohodě s garantem programu „Podnikatelství“, doc. Zichem, bude tento
program hrazen. Cena Entrepreneurship je 1300 € za 1. a 2. ročník a 1000 € za 3.
ročník.
Minulý týden proběhla pracovní schůzka nad rozpočtem FP. Pro příští rok se nepočítá
se změnou pravidel rozpočtu.

•
•

•

Odeslal nominace na stříbrné medaile, čestné uznání studenta za nejlepší studijní
výsledky na cenu rektora.
Požádal členy KD o podněty k 25. letům FP: jakou akci zahrnout v rámci oslav
(Tříkrálové setkání, Alumni), pamětní medaile aj.; termín hlavních oslav. Dotázal se i
členů AS FP, zda k těmto akcím májí být i specifické akce a zda hlavní oslovení by
mělo být už v říjnu 2016. V rámci této akce letos nepočítá s uvolněním financí ze
zvláštního fondu z rektorátu. Požádal senátory o vyjádření k těmto akcím do 10 dní,
zaslat paní předsedkyni.
Ve dnech 1.11.- 2.11.2016 proběhne na Fakultě podnikatelské procesní audit dle
mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

5. Informace z AS VUT
o Pan rektor informoval, že VUT uvažuje pro příští rok o zřízení strategického fondu
VUT na podporu projektů významných pro aplikaci.
o Informoval o úspěchu VUT na Strojírenském veletrhu, kde získalo zlatou medaili.
o Firma Siemens se rozhodla finančně podporovat tzv. profesory Siemens, což jsou
zahraniční osobnosti, které by se podílely na řešení výzkumných záměrů firmy
Siemens. Netýká se však naší fakulty, protože je zamýšleno pro FSI a FA.
o CESA má zájem v roce 2018 o pořádání Českých akademických her.
o Prorektor Bartoš informoval o semináři, který by se měl konat dne 13.10.2016. Měl by
se zaměřovat na publikování v databázi EBSCO.
o Dále pak informoval, že od 24.10.2016 by se měl konat Open Access Week.
o Pan prorektor Grmela sdělil, že grantová agentura ČR žádá do 30.11.2016 o sdělení
návrhu na členy hodnotících panelů.
o Prorektor Doupovec informoval, že VUT by mělo nominovat hodnotitele do
národního akreditačního úřadu, fakulty v tomto směru zpracovávají seznamy a jsou
připraven dát návrhy.
o Dále informoval, že byly zveřejněny výsledky o nejlepšího pedagoga.
o Na základě novely VŠ upozornil na změnu v rámci utajení závěrečných prací. Mění
se časový horizont z 5 na 3 roky s tím, že pokud bude práce psána v utajení, musí být
zároveň zaslána i na MŠMT. Pan prorektor zdůraznil nutnost fakult apelovat na
studenty, aby se snažili nepsat práce v utajení. Paní Mgr. Musilová požádala SK AS,
aby šířili tuto informaci mezi sebou.
o Dále pak prorektor Doupovec v souvislosti měnit vnitřní předpisy informoval, jaký je
harmonogram předkládání vnitřních předpisů VUT: do 30.11.2016 byl měl být
předložen návrh stipendijního řádu, disciplinárního řádu a řádu CŽV, dále pak do
30.12.2016 by měl být předložen návrh nového studijního a zkušebního řádu a do
30.1.2017 návrh řádu studijních programů.
o Dnes na jednání AS VUT byly schváleny: plán strategického rozvoje pro VUT pro rok
2017 a na příštím zasedání bude schvalován interní fond studentských projektů.
V 14.57 hod. přišla Ing. Kučerová.

6. Různé
•

•

•
•
•

•

•

Paní Mgr. Musilová doplnila: v souvislosti s novelou VŠ, která ukládá VŠ, aby do
jednoho roku od účinnosti novely upravili svoje vnitřní předpisy, tzn., aby do
31.8.2017 dali na MŠMT k registraci mimo jiné: nový Statut, Jednací řád VUT,
Volební řád VUT, Jednací řád VR VUT, studijní zkušební řády aj. Tak i fakulty
budou muset upravit své vnitřní předpisy. FP čeká upravit Statut FP, Jednací řád AS
FP, Volební řád AS FP, Jednací řád VR, Disciplinárního řádu. Tyto návrhy budou
předkládané AS FP. Dle novely VŠ zákona, právní předpis, který upravuje jednání a
volby do senátu byl zatím jeden, ale od novely VŠ musí být dva. Všechny vnitřní
předpisy a problematika na jmenování členů disciplinární komise, Vědecké rady,
odvolávání, návrh rozpočtu aj., o kterých má, dle §27, rozhodovat AS fakulty musí být
nejméně 7 dní před projednáváním elektronicky zveřejněny a kdokoli z akademické
obce se k nim může vyjadřovat. Vzhledem k možnosti vyjadřování se široké veřejnosti
se může projednávání protahovat. Apeluje tedy na všechny senátory, aby se snažili dát
informace na ústavy, posbírat případné připomínky, které předají v dané lhůtě paní
předsedkyni.
Paní předsedkyně dále doplnila informaci od pana proděkana Kříže: připravuje se
k předložení Směrnice děkana pro přijímací řízení na bakalářské a navazující
magisterské studijní programy pro akademický rok 2017/2018. Bude se upravovat v
návaznosti na úpravách předpisů VUT, dle novely VŠ zákona, tak jak bude postupně
MŠMT doplňovat. Dá se předpokládat i svolání mimořádných zasedání. Vše je
v návaznosti jak bude vedení FP dodávat dokumenty.
Pan Ing. Luňáček se dotázal na funkčnost skříněk pro studenty, kteří chodí do PC
učeben s oblečením. Pan Ing. Krejčí odpověděl, že si studenti dají do skříňky věci a
klíč si pak ponechají po celý rok.
Dále pak upozornil na zarostlé stromy v okolí schodů vchodu FP, směrem k zastávce
Technologický park. Dotázal se, zda by správa budovy nemohla tyto stromy upravit.
Ing. Novák upozornil na spuštění marketingové soutěž MaSo. Cílem soutěže je
navrhnout studentský event spojený s oslavami 25. výročí naší fakulty v roce 2017.
Více informací na webových stránkách soutěže: http://maso.fbm.vutbr.cz/ První tři
týmy získají mimořádné stipendium. Navíc první tým je zván panem děkanem na
společné posezení. Nejlepší projekty budou vystaveny na stránkách fakulty, TV
fakulty před studijním a nástěnce ve vestibulu fakulty.
V měsíci září byla posílena wifi v přednáškových místnostech P384 a P381. Je
možnost připojení až cca 200 uživatelů najednou. Dosahuje i do prostor před
přednáškovými místnostmi. S rektorátem řešíme komerční připojení pro komerční
akce.
Pan Ing. Mráček informoval: po dohodě s panem děkanem, se uskuteční ve dnech
27.1. a 28.1.2017 akce BuPo. Tato akce bude zároveň směřována k výročí fakulty.
Požádal tímto SK AS FP o spolupráci.

Program řádného zasedání AS FP 8. 11. 2016
1.
2.
3.
4.

Úvod
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený seznam byl všemi hlasy přítomných schválen.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila dnešní zasedání AS FP 15.09 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

