Zápis z 19. zasedání AS FIT ČVUT

Místo a čas konání
Čtvrtek, 18.6.2015, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 17:00 – 18:00

Prezence
Přítomní členové AS FIT: Martin Novotný, Alois Pluháček, Michal Šoch, Jan Friedl, Petr
Pulc, Tomáš Nováček, Tomáš Licek, Martin Kohlík, Jiří Douša
Omluvení členové AS FIT:
Hosté:

Petr Matyáš

Pavel Tvrdík, Marcel Jiřina

Předsednictvo AS FIT ve složení: Martin Kohlík (předseda), Michal Šoch (předsedající),
Petr Pulc (tajemník)
Zápis zapsal:

Petr Pulc

Program
1 Schválení programu 19. zasedání

1

2 Kontrola úkolů a schválení zápisů z 18. zasedání

2

3 Reakreditace magisterského programu Informatika

2

4 Volba předsedy a předsednictva

2

5 Volební komise pro volby do AS FIT a AS ČVUT

2

6 Termíny a úkoly dalšího zasedání AS FIT

3

1

Schválení programu 19. zasedání
Pro
7

Hlasování:
Program 19. zasedání byl schválen.

1

Proti
0

Zdržel se
1

2

Kontrola úkolů a schválení zápisů z 18. zasedání

Kontrola úkolů
1. Přezkoumat proces schvalovaní závěrečných prací – úkol trvá
2. Prozkoumání možností realizace ankety po SZZ – úkol předán na Grémium děkana
Formulář rozeslaný absolventům z důvodu reakreditace je formou i rozsahem vyhovující.
Bude třeba jen drobných úprav. Dále je třeba určit kdo ponese za tuto agendu zodpovědnost.
Zda bude patřit pod studijní oddělení, portál spolupráce s průmyslem nebo jinou část fakulty.
Tuto konkrétní záležitost je ale třeba řešit až na Grémiu.

Schválení zápisu
Pro
7

Hlasování:

Proti
0

Zdržel se
1

Zápis z 18. zasedání byl schválen.

3

Reakreditace magisterského programu Informatika

V rámci reakreditace magisterského programu dochází jen k dílčím změnám:
Díky úspěšné habilitaci doc. Ing. Jana Janouška, Ph.D. vzniká samostatný obor Teoretická
informatika. Je reálné že další tři zaměstnanci se do momentu implementace nové podoby programu
habilitují. Akreditace ale bohužel nemůže brát v potaz budoucí možnost habilitací.
Dále dochází k úpravě počtu povinných předmětů programu zpět na 4. Z povinných předmětů
programu Informatika vypadl předmět Teorie systémů (MI-TES).
Humanitní předměty se stávají až na výjimku zcela volitelnými, dosud byly často povinně
volitelné. Onou výjimkou v oboru Webové a softwarové inženýrství je povinný humanitní předmět
Projektové manažerství (MI-PRM), který ale nebude zahrnut do státnicových okruhů.
Předmět Runtime systémy (MI-RUN) se bohužel pro absenci cvičícího bude muset zrušit,
naopak se do oborových předmětů zařadí nový předmět Ovladače pro Linux (MI-OLI).
Snahou nových studijních plánů je zjednodušit přechod mezi jednotlivými obory a zaměřeními
v průběhu studia.
Pro
9

Hlasování:

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek:
AS FIT souhlasně projednal návrh předloženého akreditačního spisu magisterského programu
Informatika.

4

Volba předsedy a předsednictva

Tento bod byl z jednání stažen vzhledem k brzkému konci mandátu všech členů AS FIT. Současný
předseda, místopředseda i tajemník s tímto rozhodnutím souhlasí. Předseda i předsednictvo tak
zůstávají ve stejném složení až do konce platnosti svých mandátů.

5

Volební komise pro volby do AS FIT a AS ČVUT

Vzhledem k souběhu voleb do obou senátů padl návrh na zřízení jednotné volební komise. Tito
komisaři jsou před schválením AS FIT srozuměni s tím, že nemohou kandidovat ani do jednoho z
akademických senátů.
2

Pro
9
Volební komise pro volby do AS FIT i AS ČVUT bude mít stejné členy.

Hlasování:

Proti
0

Zdržel se
0

Vzhledem k povaze volby bude hlasování o kandidátech na pozici volebních komisařů tajné.
Jako komisaři pro toto hlasování byli navrženi Alois Pluháček a Tomáš Nováček.
Pro
9

Hlasování:

Proti
0

Zdržel se
0

Komisaři pro toto hlasování jsou Alois Pluháček a Tomáš Nováček.
Na komisaře pro volby do AS FIT a AS ČVUT byli navrženi: Jan Schmidt, Pavel Kubalík,
Ondřej Suchý, Petr Pulc a Tomáš Vichr. Všichni vyjádřili před hlasováním souhlas se členstvím v
této volební komisi.
Pro
9

Hlasování:

Proti
0

Zdržel se
0

Výsledek
Volební komise pro volby do AS FIT a AS ČVUT na začátku akademického roku 2015/2016 byla
ustavena ve složení: Jan Schmidt, Pavel Kubalík, Ondřej Suchý, Petr Pulc a Tomáš Vichr. Další
kroky, směřující k volbám, bude samostatně řídit tato volební komise.

6

Termíny a úkoly dalšího zasedání AS FIT

Vzhledem ke konci volebního období nebyl navržen žádný termín dalšího zasedání. V případě
nutnosti je možné svolat další termín zasedání elektronickou formou.
V jiném případě se bude postupovat podle Volebního a jednacího řádu AS FIT, článku 10,
odstavce 7 a ustavující zasedání nově zvoleného AS FIT svolá předseda volební komise.

Úkoly předávané nově zvolenému AS FIT
1. Přezkoumat proces schvalovaní závěrečných prací
V Praze dne 22.6.2015

Ing. Martin Kohlík
předseda AS FIT

Ing. Michal Šoch, Ph.D.
předsedající AS FIT

3

Ing. Petr Pulc
tajemník AS FIT

