Zápis č. 8
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 6. 10. 2015

Účast: viz prezenční listina
Hosté: Ing. Zámečník, Ing. Kříž

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 12 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 0 ZK a 2 SK)

AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.

Program:
1. Úvod
2. Předložení Směrnice děkana x/2015 o přijímací řízení na bakalářské a navazující
magisterské studijní programy pro akademický rok 2016/2017
3. Informace z KD
4. Informace z AS VUT
5. Různé

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:31 hod.

1.

Úvod

Předsedkyně AS FP přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: Ing. Kříže, Ing.
Zámečníka. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.

Paní předsedkyně dále informovala o změně programu dnešního zasedání AS FP VUT
v Brně.
Program:
1. Úvod
2. Předložení Směrnice děkana x/2015 o přijímací řízení na bakalářské a
navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2016/2017
3. Předložení Směrnice děkana x/2015 pro přijímací řízení v doktorském
studijním programu Ekonomika a management (dále též jen DSP) na Fakultě

podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok
2016/2017
4. Informace z KD
5. Informace z AS VUT
6. Různé

Z toho důvodu dala o této změně hlasovat, zda AS FP souhlasí se změnou programu.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

V 14.34 hod. přišel Ing. Luňáček, Ph.D.

2. Předložení Směrnice děkana x/2015 o přijímací řízení na bakalářské a navazující
magisterské studijní programy pro akademický rok 2016/2017

Dne 5.10.2015 proděkan Kříž předložil Směrnici děkana x/2015 o přijímacím řízená na
bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2016/2017.
Předkládací lhůta běží, připomínky mi prosím zašlete do 23.10.2015. Směrnice by se měla
schválit na dalším zasedání AS FP a to 3.11.2015.
Pan proděkan Kříž informoval o změnách ve směrnici. Dále pak upozornil na změny v oboru
MME, kdy po projednání s garantem oboru prof. Dostálem a ředitele ÚI, navrhuje obor
zmrazit - zajistit přijatým studentům dokončení studia, minimalizovat výdaje pro FP, na další
akademický rok tento obor neotvírat. Informoval o schůzce se zástupci z FSI, ohledně
financování výuky. Na další setkání připraví pan tajemník, tak i zástupci FSI, model
financování a zkusí najít kompromis. Na základě doporučení ze strany ÚI tento obor nadále
neotevírat, dává tak prostor k diskusi v předkládací lhůtě.

V 14.45 hod. přešel doc. Zinecker.
V 14.46 hod. přišla Ing. Kučerová, Ph.D.
V 14:48 hod. přišly dvě zástupkyně z SK AS.

Vzhledem k informacím pana proděkana Kříže a možnosti pozměnění části v předložené
směrnici, se k tomuto bodu bude vracet na příštím zasedání AS FP.

3.
Předložení Směrnice děkana x/2015 pro přijímací řízení v doktorském studijním
programu Ekonomika a management (dále též jen DSP) na Fakultě podnikatelské
Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok 2016/2017

Dne 2.10.2015 byla předložena Směrnice děkana x/2015 pro přijímací řízení v doktorském
studijním programu Ekonomika a management (dále též jen DSP) na Fakultě podnikatelské
Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok 2016/2017 a následně rozeslána. Do
23.10.2015 je termín pro zasílání připomínek ke směrnici. Na dalším zasedání proběhne
projednání a schválení této směrnice.

4.

Informace z KD a KR

Informace z KR a KD podal pan proděkan Kříž.
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Paní Mgr. Zemanová, výkonná ředitelka projektu OP VVV v prioritní ose 2, přednesla
prezentace projektu OP VVV. Výzva do těchto projektu bude pravděpodobně v měsíci
lednu 2016 a bude se týkat výzvy 14. Pan prorektor Doupovec specifický cíl 1-3,
prorektor Bartoš specifický cíl 4, Mgr. Zemanová a za fakulty zastupitelé, projektoví
manažeři. Do konce týdne budou doplněna další jména.
Byla uzavřena soutěž o nejlepšího pedagoga VUT. Výsledky budou vystaveny a
zároveň zaslány děkanům fakult.
Paní prorektorka Armutidisová informovala, že VUT získalo na Strojírenském
veletrhu zlatou medaili s robotem „Ruda“, který byl sestrojen na FIT.
Dále informovala o akci „Noc vědců“, které se zúčastnilo cca 5000 lidí. Do této akce
se zapojila FCH, FAST, FEKT, FIT.
Obsazenost KaM ubytovanými studenty je 98%. Kavárna Caffe Bar Piccolo diskutuje
se o jejím dalším využití pravděpodobně jako studentský klub.
Do 30.9.2015 zaslat náměty Dlouhodobého záměru FP a taktéž do 30.9.2015 poslat
náměty pro tvorbu pravidel rozpočtu pro příští akademický rok.
Dne 21.9.2015 proběhla Rada studijních programů. Byl diskutován nový bakalářský
obor Podnikatelství v AJ. Nyní bude probíhat příprava na akreditaci. Dále pak
proběhla diskuze k otázce doc. Brychty hodnocení závěrečných prací. Pan proděkan
Kříž požádal o zaslání názorů.
Minulý týden navštívil spolu s panem děkanem tři spřátelené univerzity v Tbilisi,
Gruzie. Proběhly schůzky ohledně možné spolupráce (uzavření či obnovení smluv,
výměnné pobyty studentů, možnost spolupráce na projektech a společné programy
Double Degree a Joint Degree.
Čínská universita Tři soutěsky podepsala smlouvy.
Probíhají přípravy na účetní olympiádu v Petrohradu. Byla vystavena faktura, která
bude předána na zahraniční oddělení a probíhá zajišťování víz. Požádala také o podpis
smlouvy. Všechny materiály byly předány paní proděkance Šimberové.

•

5.

Dále paní prof. Režňáková informovala o větším počtu telefonátů v rámci dotazů
registrací závěrečných prací. Paní profesorka se dotázala, do kdy se musí potvrdit
registrace a jak postupovat v případě, že student zůstane bez vedoucího práce.
Požádala o přípravu pokynu ohledně registrací závěrečných prací a o zveřejnění
informací studentům.

Informace z AS VUT
o Připravuje se Směrnice rektora č. 5/2015 - Uznávání výsledků zahraničních pobytů
studentů VUT. Směrnice by měli mít k dispozici děkani fakult.
o Diskutují se svobodné předměty. Do 31.10.2015 by se měli vyjádřit všechny fakulty.
o Diskutována úroveň volitelných předmětů, které si student zapisuje nad rámec kreditu.
o Schválen Dlouhodobý záměr VUT pro rok 2016/2020 a ADZ VUT pro rok 2016.
o Jednotný vizuální styl: bylo vydáno Rozhodnutí rektora č. 19/2015 Pravidla používání
symbolů VUT v Brně (jednotný vizuální styl). Přílohu rozhodnutí tvoří i pdf verze
logo manuálu. Nyní je vyhlášeno tzv. přechodové období do 31.12.2016. Po tomto
termínu bude nutné mít již všude logo nové. Logo manuál - FP obdržela jeden výtisk
v tištěné formě. K dispozici k nahlédnutí u doc. Zicha. Na odkazu
https://www.vutbr.cz/jvs je již k dispozici (po přihlášení) i elektronické verze logo,
včetně příkladů dokumentů apod. Tyto jsou dle informace webu průběžně doplňovány.

6.

Různé
•

Paní předsedkyně informovala o obdržení námětů k sestavení pravidel rozpočtu, které
následně předala vedení fakulty. Pan děkan svolá schůzku ohledně těchto námětů,
které by se diskutovaly jak se zástupci senátu, tak i s vedením fakulty a jednotlivými
řediteli ústavů. Schůzka je plánována na 20.10.2015 od 12.00 hod. ve velké zasedací
místnost děkana. Vzhledem k připomínce paní doc. Konečné a kolizi dat, kdy ve
stejném dni navrhované schůzky jsou již zasedací místnosti děkanátu obsazené (akce
Brno International Week). Datum bude po dohodě pozměněno a informace rozeslána.

Paní předsedkyně sdělila, že další řádné zasedání AS FP VUT v Brně se uskuteční dne
3.11.2015 ve 14.30 hod.

•

Program řádného zasedání AS FP 14. 4. 2015
1. Úvod
1. Projednání a schválení Směrnice děkana x/2015 o přijímací řízení na
bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok
2016/2017
2. Projednání a schválení Směrnice děkana x/2015 pro přijímací řízení v
doktorském studijním programu Ekonomika a management (dále též jen
DSP) na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro
akademický rok 2016/2017
3. Informace z KD
4. Informace z AS VUT
5. Různé

PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený seznam byl všemi hlasy přítomných schválen.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za přítomnost a ukončila dnešní zasedání AS FP
v 15.10 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

