Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 23. 9. 2009 v
místnosti UV 115 od 14:00 hod.

AS FAV ZČU

Přítomno: 14 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina
Omluveni: 4 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Neomluveno: 0 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Schlegel a Kadlec.
Jednání zahájil předseda AS FAV ZČU M. Brandner a uvítal přítomné senátory i hosty.

Program jednání:
A Úvod
A1. Zahájení
A2. Prezence
A3. Jmenování skrutátorů
B Hlavní program
B1. Schválení navrženého programu
B2. Změna ve složení AS FAV
B3. Aktualizace Dlouhodobého záměru FAV
B4. Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2008
B5. Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů FAV ZČU pro akademický rok
2010/2011
B6. Informace o přípravě projektu NTIS (OP VaVpI) a projektu nové budovy FAV (s využitím
prostředků z OP VaVpI, prioritní osa 4)
C Různé

Jednání:
k bodu A1. -- Zahájení
Brandner
•

uvítal všechny přítomné a zahájil schůzi

•

omluvil nepřítomné senátory Vimmera J., Dvořáka P., a Ottu J. Bývalý senátor P. Hartl byl
přítomen jako host.

k bodu A2. -- Prezence
Radová
•

konstatovala, že je přítomno 14 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný

k bodu A3. -- Jmenování skrutátorů
•

jako skrutátoři byli jmenováni senátoři Schlegel a Kadlec

k bodu B1. -- Schválení navrženého programu
M. Brandner
•

seznámil přítomné s navrženým programem.

Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0

k bodu B2. -- Změna ve složení AS FAV
Brandner
•

senátor P. Dvořák rezignoval na svoji funkci ke dni 31.8.2009. Na jeho místo nastupuje
náhradník Lukáš Pittr.

•

bývalý senátor P. Hartl ukončil k16.9.2009 studium a přestal být členem AS FAV za
studenty. Mimořádné volby do senátu není třeba vyhlašovat, pokud do řádných voleb
zbývají méně než 4 měsíce, což je právě tento případ.

Hartl
•

připomněl, že za bývalého senátora P. Hartla by se měl vybrat jeho zástupce do kolegia
děkana FAV a měl by to být opět student bakalářského nebo navazujícího studia a nikoliv
doktorand. Navrhl senátora V. Geršla.

k bodu B3. -- Aktualizace Dlouhodobého záměru FAV
Šimandl
•

sdělil, že je nutno zavést striktní oddělení pedagogické a vědecké činnosti hlavně z hlediska
financí. Finanční prostředky budou z ministerstva přidělovány podle určitého klíče, a ten
bude nutno dodržovat.

Návrh na usnesení 2009/10
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje aktualizaci záměru pro rok 2009.
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B4. -- Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2008
Vais
•

seznámil přítomné podrobně s hospodařením fakulty v minulém roce.

Návrh na usnesení 2009/11
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2008.
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B5. -- Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů FAV
ZČU pro akademický rok 2010/2011
Tesková
•

seznámila s organizací a pravidly přijímacího řízení do bakalářského studia v roce
2010/2011 a uvedla, že se fakulta vrátila k termínu 31.3.2010 pro přijímání přihlášek ke
studiu. Dále sdělila, že v letošním roce měla fakulta více přihlášek ke studiu než v roce
předcházejícím.

Návrh na usnesení 2009/12
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky pro přijetí do studia v bakalářských
studijních programech na FAV ZČU pro akademický rok 2010/2011.
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B6. – Informace o přípravě projektu NTIS (OP VaVpI) a projektu nové
budovy FAV (s využitím prostředků z OP VaVpI, prioritní osa 4)
Weinreb
• seznámil přítomné s vrcholícími přípravami projektu NTIS a uvedl, že další „deadline“ pro
podávání projektů je 8.10.2009. Z hlediska financí je hraniční částka pro „malé“ projekty
(termín ministerstva) 1.7 miliardy korun.
Brandner
•

otázal se, zda jsou známi konkurenti projektu FAV.

Weinreb
•

odpověděl, že nejsou známi.

Křen
•

upozornil, že právě vyšel metodický pokyn pro prioritní osu 4.

Weinreb
•

je třeba se poučit z neúspěchu projektu NTC. Prioritou by mělo být to, aby projekt prošel
tzv. „aplikačním panelem“. Pak musí projekt projít „mezinárodním panelem“. Problémem
je, jak započítat projekty MPO, které jsou financovány i ze strany firem.

Šedivá
•

kdy má proběhnout „aplikační panel“?

Křen
•

odpověděl, že panely proběhnou do vánoc.

Weinreb
•

doplnil, že schvalovací proces trvá 5 – 9 měsíců.

Křen
•

sdělil, že FEL podala návrh na vytvoření dalšího výzkumného ústavu. Jejich záměrem je,
aby byl organizačně začleněn pod univerzitou kvůli udržitelnosti. Pokud by vznikly
problémy, automaticky by přecházely na univerzitu!
Projekt NTIS FAV je začleněn pod FAV.

k bodu C. – Různé
Brandner
• seznámil přítomné s přípravou voleb do AS FAV a AS univerzity. Do 9. října je mezní
termín pro podávání návrhů na kandidáty do obou senátů.
Tomiczek
• sdělil, že byla uspořádána dotazníková akce, na které studenti odpovídali na dvě otázky:
o jak jste se dozvěděli o FAV
o proč jste si vybrali právě FAV
Dotazníky budou v nejbližší době vyhodnoceny.
Křen
• oznámil, že Doc. Ing. Herout PhD. podal demisi na funkci proděkana k 31.9.2009. Tuto
situaci bude nutno řešit.
Šimandl
• uvedl, že ministerstvo školství bude rozdělovat finanční prostředky jinak, bude více
respektována kvalita. Na univerzitě se podařilo prosadit, že zůstane zachován klíč pro
rozdělování prostředků, z čehož vyplývá, že většina finančních prostředků, které na
univerzitu přichází za výzkum, by měla skončit na FAV. Bude třeba založit grantovou
agenturu na univerzitě i na jednotlivých fakultách.
Vais
• sdělil, že se nepodařilo prosadit dělení bonusů za absolventy podle participace na výuce
příslušných studijních programů.
Radová
• oznámila, že na senátu univerzity, který se koná příští týden, bude podána informace o
rozpočtových pravidlech.
Křen
• předpokládá se, že základní sazba na studenta se přesune do projektů.
Geršl
• uvedl, že dokončování studia podle nových a starých harmonogramů, které se prolínají, je
problematické. Pravidla by se neměla měnit za jízdy.
Tesková
• na univerzitě bylo přijato pravidlo, že se bude končit vždy podle stávajícího plánu. Jinak se
zdůvodněné výjimky povolují. Zejména zpoždění, která studenti „získají“ například účastí
na Erasmu jsou posuzována tolerantně, protože se tomu někdy ani nelze vyhnout a vlastní
účast je obohacení studia.
Konec zasedání v 16:04

Zapsal: 23. 9. 2009

Vlastimil Vavřička

Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni
dne 23.9.2009
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Návrh na usnesení 2009/10
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje aktualizaci záměru pro rok 2009.
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.
Návrh na usnesení 2009/11
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2008.
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

Návrh na usnesení 2009/12
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky pro přijetí do studia v bakalářských
studijních programech na FAV ZČU pro akademický rok 2010/2011.
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

Prezenční listina Akademického senátu FAV ZČU 23.9.2009
Zaměstnanci FAV:
#

Pracoviště

Jméno

Účast

1

KMA

Brandner M.

přítomen

2

KMA

Daněk J.,

přítomen

3

KMA

Lávička M.,

přítomen

4

KKY

Melichar J.,

přítomen

5

KKY

Radová V.,

přítomen

6

KKY

Schlegel M.,

přítomen

7

KFY

Slavík J.,

přítomen

8

KMA

Šedivá B.,

přítomen

9

KMA

Tomiczek P.,

přítomen

10

KKY

Tůma F.,

přítomen

11

KIV

Vavřička V.,

přítomen

12

KME

Vimmr J.

omluven

Studenti FAV:
#

Jméno

Účast

1

Dvořák P.

omluven

2

Geršl V.

přítomen

3

Hadašová K.

přítomen

4

Hartl P.

omluven

5

Kadlec M.

přítomen

6

Otta J.

omluven

Přítomní hosté:
Jméno

Funkce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

děkan FAV

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.

Ing. Václav Vais, Ph.D

proděkan FAV pro vědu a výzkum
proděkanka FAV pro vzdělávací
činnost
tajemník FAV

Pavel Hartl

absolvent

RNDr. Libuše Tesková, CSc.

