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ZÁPIS Č .  2  Z J E D N Á N Í  AS FS D N E  26 .  10.

1999

Přítomno : 14 členů zaměstnanecké části AS FS,
7 členů studentské části AS FS.
hosté: doc. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc.

Program :

1. Informace z vedení FS
2. Volba kandidáta na rektora
3. Informace ze zasedání AS VŠB-TUO
4. Různé

Ad 1  Informace z vedení FS
Informace podal doc. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.

•  komentář a rozbor k přijímacímu řízení ke dni 11. 10., informace o přesném počtu přijatých
studentů v presenčním i kombinovaném magisterském i bakalářském studiu a počtu
interních doktorandů.

•  výjezd studentů a zaměstnanců v rámci programu SOKRATES-ERASMUS: smlouvy
mobilit podepsány v letošním roce s 10 univerzitami na dobu 1 rok, jedná se o 5 měsíční
pobyty, podpora z EU činí 500 EUR, což nekryje plně náklady na pobyt, a proto se využívá
podpory PHARE ČR + asi 1.500,- Kč z vlastních prostředků. Na rok 2000 se připravují
smlouvy s asi 15 univerzitami.

•  vypracovává se dlouhodobý záměr fakulty.

Ad 2 Volba kandidáta na rektora
Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval o vyrovnanosti počtu návrhů

kandidátů na rektora z pracovišť fakulty strojní, navrženými jsou prof. Ing. Václav Roubíček,
CSc. a prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Z těchto dvou kandidátů senát volil ve volbách. Do
volební komise byli zvoleni za akademickou komoru Dr. Ing. Anna Plchová, Dr. Ing. Ladislav
Kovář a za studentskou komoru Ing. Pavel Adamiš.

Průběh voleb:
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•  Dr. Ing. Anna Plchová informovala o pravidlech voleb na kandidáta na rektora.
Podmínkou platnosti voleb je 17 přítomných, na volebním lístku musí zůstat jen 1 ze
dvou kandidátů. Při nadpoloviční většině volby končí, jinak proběhne druhé kolo.

•  volby: ze 23 členů akademického senátu je 21 přítomno, nadpoloviční většina je 12
hlasů

•  po skončení volebního aktu komise sečetla 21 platných hlasů,

výsledek hlasování: prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. 9

prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. 12

AS FS zvolil prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. kandidátem na rektora za fakultu strojní.

Ad 3 Informace ze zasedání AS VŠB-TUO
•  doc. Ing. Radek Čada, CSc. podal informaci o průběhu při schvalování studijního a

zkušebního řádu a stipendijního řádu, které doposud chyběly, otázkou zůstává fakultní
upřesňující předpis pro doktorské studium.

•  další informace se týkala zvolení předsedy AS VŠB-TUO, kterým se stal doc. Ing. Jiří
Horký, CSc., místopředsedů, kterými byli zvoleni doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo a Ing. Šárka
Vilamová, tajemníka, kterým byl schválen Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.

•  Každá fakulta navrhuje zástupce do komisí, za FS byli navrženi Ing. Rostislav Kubala,
CSc. pro komisi ekonomickou, Dr. Ing. Anna Plchová pro komisi personální, a Ing. Zdeněk
Folta pro legislativní komisi.

•  doc. Ing. Josef Jurman, CSc. byl navržen jako zástupce fakulty strojní do Rady vysokých
škol.

Ad 4 Různé
•  nová aktivita pro studenty: „free movers“, jedná se o studijní pobyty v období březen -

srpen 2000, přihlášky je třeba podávat u Ing. Milady Hlaváčkové do 15. 11. a pak proběhne
výběrové řízení, kdy do 6. 12. VŠ připraví pořadí studentů.

•  změna ve vědecké radě FS, Ing. Vratislav Vajnar odstoupil z důvodu funkce ve správní
radě.

•  Ing. Kadlec informoval o situaci na katedře 361 po jejím rozdělení na dvě části, kat.
Energetiky a Výzkumné energetické centrum, v souvislosti s dluhem katedry vůči FS a
rozborem tzv. rozpracovaných zakázek.

•  Ing. Konečný informoval o prezentaci firmy s následným náborem studentů v 5. ročníku,
který se bude konat 3. 11. pravděpodobně v místnosti D 110 v 9:30.

Zapsala:  Ing. Lenka Landryová, CSc., tajemnice AS FS.
Ověřil:  doc. Ing. Radek Čada, CSc., předseda AS FS.


