Zápis z 1. zasedání AS FIT
Místo a čas konání: čtvrtek 1.11.2012, zasedací místnost FIT ČVUT, doba
trvání 12:45-14:15

Přítomni:
•

Přítomni: Jiří Douša, Petr Matyáš, Martin Novotný, Tomáš Zahradnický,
Michal Šoch, Alois Pluháček, Jan Nohavica, Petr Pulc, Jan Bouchner, Jan
Friedl.

•

Hosté: Pavel Tvrdík, Miroslav Balík, Jan Janoušek, Ondřej Pelech.

Předsednictvo senátu ve složení: Petr Pulc – předseda, Michal Šoch –
předsedající, Jan Nohavica - tajemník

Zápis zapsal: Michal Šoch
Program:
1. Schválení programu 1. zasedání
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 20. zasedání
3. Elektronická hlasování
4. Volba předsedy senátu
5. Volba předsednictva senátu
6. Podmínky přijímacího řízení
7. Výše prospěchového stipendia
8. Různé
9. Termín a úkoly 2. zasedání

Průběh zasedání:
Jednalo se o první zasedání nově zvoleného akademického senátu po
uskutečněných volbách.
1. Schválení programu 1. zasedání AS FIT

Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

0

Program 1. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisů z 20. zasedání

1. Kontrola úkolů:
•

Senát aktuálně neřeší žádný úkol.

2. Schválení zápisu 20. zasedání
Hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se

5

0

3

Zápis 20. zasedání byl schválen.

3. Elektronická hlasování

V mezidobí proběhla dvě elektronická hlasování.
•

Usnesení 21/1: AS FIT je velmi znepokojen rozhodnutím vedení
ČVUT ohledně kvót financovaných studentů. ČVUT jako celku hrozí
nenaplnění přidělené kvóty a tím pádem i její další snižování. Za
této situace považuje AS FIT za krajně nezodpovědné ignorovat
počty zájemců o bakalářské studium, kritéria přijímacího řízení a
existenci a náročnost přijímacích zkoušek a přidělit na základě
jiných kritérií některým fakultám kvótu pro bakalářské studium
vyšší, než jsou schopny naplnit i při přijetí všech svých přihlášených
uchazečů. Důsledkem takového přidělení kvót je omezování
výběrových fakult s velkým a rostoucím přebytkem zájmu studentů.
AS FIT dále upozorňuje, že dalším důsledkem může být také odliv
části nadanějších studentů na jiné vysoké školy, což není v souladu
s Dlouhodobým záměrem ČVUT v oblasti získávání kvalitních
uchazečů o studium.

Pro

Proti

Zdrželi se

10

0

0

Pro hlasovali následující senátoři: Jiří Douša, Josef Hlaváč, Martin Novotný, Jan
Janoušek, Michal Šoch, Petr Pulc, Marián Šuch, Tomáš Rafaj, Alois Pluháček, Jan
Nohavica.
Proti hlasovali následující senátoři: Hlasování se zdrželi následující senátoři: Usnesení bylo schváleno.

•

Hlasování o změně ve složení volební komice pro volby do AS FIT
ČVUT. Účasti se vzdal Petr Pulc, který se rozhodl kandidovat do AS
FIT. Na jeho místo do volební komise byl navržen Jan Milík.
Pro

Proti

Zdrželi se

10

0

0

Pro hlasovali následující senátoři: Jiří Douša, Josef Hlaváč, Martin Novotný, Jan
Janoušek, Michal Šoch, Petr Pulc, Marián Šuch, Tomáš Rafaj, Alois Pluháček, Jan
Nohavica.
Proti hlasovali následující senátoři: Hlasování se zdrželi následující senátoři: Změna volební komise byla schválena a členem volební komise se stal
Jan Milík místo Petra Pulce.
4. Volba předsedy senátu

Kandidát na předsedu AS FIT: Petr Pulc. Volba bude provedena tajným
hlasováním.
Návrh volební komise pro toto hlasování: Martin Novotný, Jan Nohavica:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

1

Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

1

Volební komise byla schválena.

Hlasování o předsedovi AS FIT:

Předsedou akademického senátu FIT ČVUT byl zvolen Petr Pulc.
5. Volba předsedajícího a tajemníka AS FIT

Kandidát na předsedajícího: Michal Šoch, kandidát na tajemníka: Jan Nohavica.
Volba bude provedena tajným hlasováním.
Návrh volební komise pro toto hlasování: Martin Novotný, Alois Pluháček:
Pro

Proti

Zdrželi se

9

0

0

Volební komise byla schválena.

Hlasování o předsedajícím a tajemníkovi AS FIT:
Pro

Proti

Zdrželi se

8

0

1

Předsedajícím AS FIT byl zvolen Michal Šoch, tajemníkem Jan Nohavica.
6. Podmínky přijímacího řízení

Děkan FIT ČVUT předložil senátu podmínky pro přijímací řízení pro akademický
rok 2013/14 pro studijní obory: BSP Informatika v českém jazyce, BSP
Informatika v anglickém jazyce, MSP Informatika v českém jazyce, MSP
Informatika v anglickém jazyce a DSP Informatika. Děkan společně s proděkanem
pro pedagogiku své návrhy senátu představili a zodpověděli otázky senátorů.
Diskuze byla krátká a věcná. Následně senát hlasoval o předložených návrzích
jako celku.
Hlasování o všech předložených podmínkách přijímacího řízeni:
Pro

Proti

Zdrželi se

9

0

0

Předložené podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2013/14
pro studijní obory BSP Informatika v českém jazyce, BSP Informatika v
anglickém jazyce, MSP Informatika v českém jazyce, MSP Informatika v
anglickém jazyce a DSP Informatika byly schváleny.

7. Výše prospěchového stipendia

Děkan senátu předložil k projednání návrh vyplatit na prospěchových stipendiích
částku 1 800 000 Kč. Proděkan pro pedagogiku ukázal konkrétní částky a počty
studentů pro každou kategorii. Senát vzal informaci na vědomí, souhlasně ji
projednal a nakonec o navržené částce hlasoval.
Hlasování o navržené částce prospěchových stipendií:
Pro

Proti

Zdrželi se

10

0

0

Navržená částka 1 800 000 Kč na výplatu prospěchových stipendií byla
schválena.
8. Různé

Martin Novotný otevřel diskuzi okolo evidence RIV bodů a seznámil senát a
přítomné zástupce grémia děkana s názorem, že evidence RIV bodů na fakultě je
nedostatečná. Na toto téma se rozproudila živá diskuse, v jejímž závěru Martin
Novotný navrhl, aby senát přijal následující usnesení:
•

[1/1] Akademický senát FIT vyzývá děkana FIT, aby buď přímo nebo
prostřednictvím vedoucích kateder seznámil akademické pracovníky a
doktorandy s pravidly vykazování tvůrčí činnosti ve VVVS. Akademický
senát je přesvědčen, že tvůrčí činnost FIT je bohatá, ale nedostatečně
zdokumentovaná, což má negativní dopad na hodnocení fakulty.

Hlasování o navrženém usnesení [1/1]:

Pro

Proti

Zdrželi se

1

3

6

Usnesení [1/1] nebylo schváleno.
Michal Šoch interpeloval děkana ohledně stavu smlouvy mezi FIT ČVUT a FA
ČVUT o užívání společné budovy. Děkan senát informoval, že je daná situace
aktuálně v řešení, vedení FIT ČVUT předložilo vedení FA ČVUT návrh smlouvy a
čeká na jejich vyjádření. Očekávají se další jednání. Děkan slíbil, že bude senát na
dalších zasedáních informovat o tom, jak jednání probíhají.
Alois Pluháček otevřel diskuzi o potřebnosti tzv. průběžné ankety. Na toto téma
se rozproudila diskuze, kde vedení informovalo senát o představě, jak anketu
využívat.
Host Ondřej Pelech se zajímal, jak je to se zveřejňováním posudků bakalářských a
diplomových prací. V současné době fakulta zveřejňuje pouze vlastní práce,
posudky zatím nejsou zveřejňovány.
8. Termín a úkoly 2. zasedání AS FIT

Úkolem na příští zasedání se stává aktualizace Volebního a jednacího řádu AS FIT
ČVUT. Přípravy materiálu se ujal senátor Martin Novotný.
Návrh termínu zasedání: 17.12.2012, 16:00:
Pro

Proti

Zdrželi se

10

0

0

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 17.12.2012 od 16:00 v zasedací
místnosti FIT ČVUT, Thákurova 9, Praha 6.

V Praze dne 1.11.2012

Bc. Petr Pulc

Ing. Michal Šoch, Ph.D.

předseda AS FIT

předsedající AS FIT

Bc. Jan Nohavica
tajemník AS FIT

