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Z á p i s 
 

z jednání vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 
dne 3. června 2003 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Program: 
 

Zahájení 
1. Zpráva o fakultě 
2. Akreditace magisterských studijních programů 
3. Prodloužení akreditace habilitačního a profesorského řízení  
4. Různé 
 
 Zasedání interních a přizvaných členů vědecké rady Fakulty strojní zahájil děkan 
fakulty, prof. Ing. Petr Horyl, CSc. Po upřesnění programu jednání seznámil přítomné 
s aktuálním děním na fakultě. Dne 12. května 2003 navštívil naši univerzitu p. rektor Dyja 
z Polytechniky Częstochowa. Jako nejlepší skripta Fakulty strojní r. 2003 byla vyhodnocena 
skripta doc. Dr. Ing. M. Němčeka. Dne 5. června 2003 v pražském Karolinu budou předány 
diplomy novým profesorům – po schválení ve vědecké radě fakulty a univerzity obdrží tyto 
diplomy: doc. Moravec, doc. Hrabovský, doc. Vašek a doc. Voštová. Na vědecké radě 
univerzity dne 6. 6. 2003 budou projednávány návrhy na jmenování profesorem doc. Ing. J. 
Hrubého, CSc. a doc. Ing. O. Bilíka, CSc. 
 
 
2. Akreditace magisterských a navazujících magisterských studijních programů  
    Fakulty strojní 
 
 Návrhy na prodloužení akreditace magisterských studijních programů Fakulty strojní  
dle písemného přehledu předložil přítomným členům doc. Ing. K. Kolarčík, CSc., proděkan 
fakulty.Tato povinnost vznikla v souvislosti s vydáním Zákona č. 147/2001 Sb., kterým se  
mění Zákon č. 111/98 Sb. (Zákon o vysokých školách) a který ukládá v přechodném 
ustanovení:  
„Akreditace studijních programů udělené podle dosavadního zákona o vysokých školách jsou 
tímto zákonem nedotčeny. Ke studiu v akreditovaných magisterských studijních programech 
však mohou být uchazeči přijímáni pouze do 31. prosince 2003, pokud rektor nebo orgán 
vykonávající působnost rektora nepodá v této lhůtě Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy žádost o akreditaci nebo její prodloužení nebo rozšíření podle § 79 nebo § 80 
odst. 2 a 3 dosavadního zákona o vysokých školách; v případě podání žádosti zůstává do 
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v platnosti udělená akreditace." 
 
Členové vědecké rady schválili všemi hlasy předložený návrh na akreditaci magisterských 
studijních programů Fakulty strojní. 



3. Prodloužení platnosti akreditace habilitačního a profesorského řízení pro obor:  
     Energetické stroje a zařízení  
 

Po úvodu p. děkana vystoupili na podporu prodloužení platnosti akreditace 
habilitačního a profesorského řízení pro obor Energetické stroje a zařízení prof. Ing. P. Kolat, 
DrSc.,  prof. Ing. J. Kaminský, CSc. a doc. Ing. K. Kolarčík, CSc., proděkan fakulty. Prof. 
Ing. Pavel Noskievič, CSc. ve svém příspěvku uvedl zapojení Výzkumně-energetického 
centra do rozvoje oboru, informoval o výuce zahraničních studentů, účasti při řešení 
výzkumných projektů a spolupráci s odbornou praxí. Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. byl 
požádán o vystoupení před vědeckou radou univerzity v diskusi o návrhu na akreditaci oboru 
Energetické stroje a zařízení.  
Přítomní členové vědecké rady schválili všemi hlasy návrh na prodloužení akreditace 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor Energetické stroje a zařízení. 
 
4. Různé 
 
• Děkan fakulty seznámil přítomné se záměrem vedení fakulty na rozšíření akreditace 

studijního programu nebo oboru v cizím jazyce, s podmínkami a možnostmi řešení. 
Vyzval garanty oborů k urychlení prací na konstituování oboru v jazyce anglickém 
zejména v doktorském a magisterském studijním programu. Tato záležitost bude dále 
projednávána na příští vědecké radě fakulty dne 7. října 2003. 

• Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., prorektor univerzity, seznámil členy vědecké rady 
s materiály, které jsou připravovány na jeho úseku: příručka o kreditovém systému 
v jazyce anglické a  směrnice o podmínkách přijetí ke studiu v cizím jazyce. Dále podal 
informaci o dodatku k vysokoškolskému diplomu, který bude vydáván v jazyce 
anglickém.  

• Děkan fakulty informoval o ustavení a aktivitách Moravskoslezského strojírenského 
clusteru, kde Fakultu strojní zastupuje Ing. S. Drábková, Ph.D., proděkanka fakulty.  

 
Jednání vědecké rady ukončil p. děkan a popřál všem účastníkům pěknou dovolenou. 

 
Zapsala: Ing. Z. Kmitová 


