Zápis č. 7
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 8. 9. 2015

Účast: viz prezenční listina
Hosté: doc. Škapa, Ing. Zámečník, doc. Alena Kocmanová

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 9 ZK a 6 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 3 ZK a 3 SK)

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

Program:
1. Úvod
2. Projednání a schválení Směrnice děkana č. x/2015 o stanovení stipendia
v doktorském studijním programu pro období 1.9.2015 – 31.8.2015
3. Projednání a schválení Výsledků hospodaření roku 2014
4. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti
5. Informace z KD
6. Informace z AS VUT
7. Různé

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:34 hod.

1. Úvod
Předsedkyně AS FP přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. Škapu, Ing. Kříže,
doc. Kocmanovou. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.

2.
Projednání a schválení Směrnice děkana č. x/2015 o stanovení stipendia
v doktorském studijním programu pro období 1.9.2015 – 31.8.2015
Dne 7.7.2015 byla předložena Směrnice děkana č. x/2015 o stanovení stipendia v doktorském
studijním programu pro období 1.9.2015 – 31.8.2015. Byla tak dodržena předkládací lhůta.
Do 31.8.2015 byl termín pro zaslání připomínek ke směrnici. Veškeré připomínky byly
zapracovány. Paní předsedkyně předala slovo paní doc. Kocmanové, která doplnila, že
jedinou změnou oproti minulé směrnici je zvýšení stipendia o částku 500 Kč.

NAVRŽENO USNESENÍ:
AS FP schvaluje Směrnici děkana č. x/2015 o stanovení
stipendia v doktorském studijním programu pro období 1.9.2015 – 31.8.2015 v předloženém
znění.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

V 14.36 hod. přišel doc. Zinecker.

3.

Projednání a schválení Výsledků hospodaření roku 2014

Dne 1.6.2015 byly předloženy Výsledky hospodaření roku 2014, byla tak dodržena
předkládací lhůta. Pan tajemník zapracoval připomínky a opravil nesrovnalosti v číslování
tabulek v přílohách.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Výsledky hospodaření roku 2014 v předloženém
znění.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

4.

Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FP za rok 2014

Dne 10.8.2015 byla předložena Výroční zpráva o činnosti FP za rok 2014. Dne 12.8.2015
byla zaslána senátorům k připomínkování, kdy pro jejich zaslání byl dán termín do 31.8.2015.
Pan tajemník zapracoval dané připomínky a opravené byly opět rozeslány.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Výroční zprávu o činnosti FP za rok 2014 v
předloženém znění
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

5.

Informace z KR a KD

Informace z KR a KD podal pan proděkan Kříž.
•

Jako koordinátor projektu OP VVV byl přijat na rektorát Ing. Molík.

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

OP VVV – v rámci projektu byla vydána Směrnice rektora č.4/2015 – Organizace
kolaborativních projektů OP VVV na VUT, byl inovován předseda rady. Výzva 14 pouze jeden strategický projekt (není určen pro fakulty). Výzva 15 bude navazovat na
výzvu 14. Pokud první výzva nebude přijata poskytovatelem, nemůže VUT další
podat. V opačném případě může podat i další výzvu. Bližší informace budou v zápisu
z KR.
Na VUT pro rok 2015 bylo přijato 391 Ph.D. studentů. Situace na fakultách: FAST
nemá naplněno, ostatní fakulty jsou v limitu. Vzhledem k počtům by nemělo být VUT
kráceno, nedostává se pod hranici 10%.
Připravuje se aktualizace dlouhodobého záměru na další 5-ti leté období a aktualizace
na rok 2016. V rámci aktualizace proběhne jednání na rektorátu a následně na
výjezdním zasedání.
Byla doplněna správní rada VUT. Nyní je již plný počet (15 členů).
Pan kvestor zahajuje přípravu rozpočtu na rok 2016. Tajemníky fakult požádá o
dodání podkladů.
Na FAST byla zrušena soutěž o nejlepšího pedagoga z důvodu malé účasti studentů.
Na MŠMT byly zaregistrovány změny o vizuálním stylu VUT.
Dne 19.11.2015 proběhne akademické shromáždění VUT. Do 5.10.2015 musí poslat
fakulty návrh na zlaté, stříbrné a bronzové medaile a ocenění studentů na bakalářské a
diplomové práce.
Pan proděkan požádal ředitele ústavů o návrhy na tyto ocenění na emailovou adresu
sekretariátu děkana do 30.9.2015
Ing. Marušinec informoval o vytvoření nového systém pro handicapované studenty.
Ing. Molík požádal o zaslání kontaktních osob, které se budou věnovat projektu OP
VVV, do 6.9.2015.

Informace z KD
•

•

Dle předpokladů byly naplněny počty studentů.
o Kurz CŽV – bakalářské obory poskytují v nabídce MI (6 přihlášek) a EP (18
přihlášek), pro malý zájem nebudou otevřeny. Magisterské - ŘEP
kombinované (43 přihlášek a již 35 se zúčastnilo přijímacího řízení), PFO (25
přihlášek a 18 se zúčastnilo přijímacího řízení). V sobotu 5.9.2015 proběhne
přijímací řízení.
Kombinované studium ŘEP: bodová hranice pro přijetí je 81 bodů. Oslovili 128
studentů, kteří tuto hranici splnili, zapsalo se pouze 53 uchazečů. Kombinované
studium PFO: bodová hranice pro přijetí je také 81 bodů. Oslovených studentů bylo 72
a zapsalo se 16 uchazečů. Včera proběhla přezkumná komise odvolacího řízení a po
diskuzi s děkanem je návrh v rámci odvolacího řízeni pro kombinovaná studia snížit
bodovou hranici v oboru ŘEP na 75 bodů. Dostali by tudíž nabídku ještě dalších 19
studentů a mohlo se tak celkem zapsat 75 studentů. V oboru PFO je návrh na snížení
bodů z 81 na 69 bodů. Předpokladem je, že by se mohlo zapsat dalších 21 studentů, tj.
cca 120 studentů. V loňském roce bylo zapsáno v PFO 48 studentů, ŘEP 83 studentů,

•

celkem 131 studentů. Úpravy bodové hranice by se týkalo pouze těchto dvou
kombinovaných studií.
Na základě podnětu z FSI, požadují projednání plateb mezifakultní výuky.

6.
•
•

•

•

•

Dne 14.9.2015 proběhne výjezdní zasedání rektorátu a zástupců AS VUT v Brně k DZ
VUT, který byl předložen k roku 2015-2020 a ADZ VUT pro rok 2016.
Paní prorektorka Armutidisová informovala o jednotném vizuálním stylu a oznámila,
že se připravuje směrnice rektora pro přechodné období, které má být až do konce
roku 2016. Dále tak by bylo možné používat stávající formu loga atd.
Paní prorektorka Karmazínová informovala, že ve dnech od 14. do 20.9.2015 se
uskuteční Welcome week a dne 30.9.2015 proběhne první informační den pro
studenty, kteří mají zájem o výjezdy.
Na kolejích VUT je již všude zavedeno bezdrátové připojení a v rámci toho bude
změněn i ceník této služby. Ve spolupráci s městem Brnem bylo provedeno zateplení a
oprava budov kolejí VUT.
Pan kvestor plánuje předběžně 26.11.2015 konferenci, která by měla nést název
„Podnikání na univerzitách a podnikání s univerzitami“. Měla by se věnovat nákladům
aj.

7.
•

•

Informace z AS VUT

Různé

Pan předseda SK AS FP informoval o ukončení studia zástupce studentské komory
Ing. Konečného. Složení SK AS FP bude tedy obměněno. Paní předsedkyně AS FP
Ing. Smolíková doplnila, že dalším náhradníkem je Ing. Chládek a bude tímto pozván
na další zasedání AS FP VUT v Brně.
Paní Mgr. Musilová doplnila, že v rámci příprava nového rozpočtu VUT, by bylo
vhodné vytvořit harmonogram rozpočtu FP. Pan děkan doplnil, že do 30.9.2015
očekává návrhy ze strany senátu FP a následně pak z KD. Dává tak návrh pro založení
skupiny tzv. ekonomické komise ve složení vedení FP, ředitelé ústavů, předseda AS
FP. Paní Mgr. Musilová požádala pana děkana v návaznosti na sdělení pana rektora na
AS VUT v Brně, který by uvítal různé požadavky, připomínky formulované se
senátory k tomuto tématu do 10.9.2015. Paní předsedkyně pak navrhla, že v případě
výjezdního zasedání AS FP a KD ohledně sestavování rozpočtu, by zaslala
zaměstnanecké komoře informaci. Ti, kdo mají zájem na tomto zasedání být, potvrdí
účast.

Paní předsedkyně sdělila, že další zasedání AS FP se uskuteční dne 6.10.2015 ve 14.30 hod.

•

Program řádného zasedání AS FP

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

PRO: 15
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 15.09 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

