Zápis z 18. řádného zasedání AS FEL dne 6. 1. 2012
Přítomni: Bauer, Boreš, Bujaček, Černoch, Hoffmann, Janíček, Kučera, Lev, Lebeda, 	Mudrová, Navara, Novák, Pěchouček, Píše, Skalický, Sláma, Zemánek.
Omluveni: Dobiáš, Fuka, Habala, Kubínyi, Pravda, Svatoň. 
Hosté: děkan Ripka, proděkani Demlová, Jelínek, Mindl, Škvor, L. Pospíšil za LVR.

Navržený program:
Schválení programu.
	Schválení zápisu ze 17. řádného zasedání.
	Schválení „Organizačního řádu FEL“.
	Schválení „Statutu FEL ČVUT v Praze“.
	Projednání akreditace „širších oborů“ v programech OI, KME a EEM.
	Různé
	Nominace zástupce AS do komise pro hodnocení propagačních materiálů
	Studentská anketa
	Informace děkana
	Termín dalšího zasedání
Předsedající Zemánek: Vzhledem k problémům s on-line přenosem nelze zatím zahájit zasedání, navíc nejsme usnášeníschopní. Navrhuji nejprve probrat poslední změny v dokumentech a po spuštění přenosu zahájit schůzi.
Zemánek: Zapracujme nejprve úpravy organizačního řádu.
Navara: Vytýkané problémy byly vyřešeny.
Novák: Souhlasí vedení se změnou jména (stejně jako ve statutu)?
Ripka: Souhlasíme.
Navara: Je nejasný statut emeritních profesorů. (Následně provedena změna v textu)
Novák: K Org. řádu – provedeny změny v článku 5, par. 4.
Hoffmann: Které varianty budeme schvalovat? Ty, navrhované kolegou Olšákem? 
Zemánek: Neběží přenos, hlasování odložíme.
Novák: Vedení žádá o nominaci zástupců AS FEL do komise pro vyhodnocení soutěže.
Mudrová: Souhlasím s nominací. Předseda (Navara) také.
Navara: Další výběrová komise žádá zástupce senátu (děkan: 26. 1. 2012). Nominován Boreš.
Pospíšil: Informoval o stavu LVR. Obrat 850 tis. Kč za rok 2011. Hlavní pilíř bude vývoj. Přednesl výhledy na rok 2012. 
Děkan: Ing. Pospíšil pověřen dočasně vedením LVR. V LVR jsou nově dostupné 3D tiskárna a fréza. Financováno bez účasti fakulty. 
Janíček: Jaké jsou vyhlídky do roku 2012? Smlouvy jsou uzavřeny?
Pospíšil: Máme asi za 100 tis. Kč.
Lebeda: Jak je to s dodací lhůtou?
Pospíšil: Při tomto počtu lidí je problém stíhat. Přednostně děláme externí zakázky. Je to o dohodě.
Lebeda: A v současnosti?
Pospíšil: Do 02-2012 máme saturovánu kapacitu (Akademie, BOSCH).
Děkan: Proběhl konkurz na vedoucí katedry jazyků. 2 zájemci, ani jeden nezvolen. Mgr. Havlíčková opět pověřena vedením. Inzerát v LN. Požaduji Ph.D. Při nedostatku zájemců navrhuji zrušení katedry a sloučení s katedrou ekonomiky. Požaduji publikační činnost. Sháněl jsem i mezi profesory na FF UK. Možno najít oborové průniky s katedrami FEL. Tvorba slovníků, textů atd. 
Píše: Proč nezískán prof. z FF UK?
Děkan: Nemají zájem z důvodu historického a osobního.
Pěchouček: Je to práce na plný úvazek?
Děkan: Ano, ale katedra má dobrý management. Poloviční úvazek není obvyklý. 
Děkan: Studentská kavárna. Rektorát nebude financovat. MŠMT by nesouhlasilo. Musíme hradit z vlastnícprostředků. Dotace na 256 je odložena (MŠMT). Bude jednání s FS ČVUT. Renovace 256 v červnu 2012.  Budou nutné stavební úpravy v „kavárně“ z důvodu pozdější renovace 256. V ZS 2012 bude hotovo. Bude nastupovat asistentka prof. Demlové. Doufáme v pomoc při organizaci výstav. Spolupracujeme s FA ČVUT. V lednu bude Workshop, kde očekáváme návrh interiéru. Předpokládáme kombinaci kavárny se studovnou. Oslovíme architekty (CARBON, Roxy).
Mudrová: Já si představuji klidnou kavárnu, ne hlučnou hernu. Nebude prostor pro klidné učení.
Děkan: Já souhlasím, i když fakulta je dle mého názoru klidná dostatečně. Nestačí Vám suterén?
Skalický: Uvažuje se jen o kavárně nebo to bude i jídelna?
Děkan: Jako v ARCH Cafe se praktikuje také prodej jídla, ale jen malého. Vybavení technologií pro jídelnu je nákladné.
Pěchouček: Jsem pro výběr kvalitního dodavatele kávy. (děkan: bude komise). Podporuji rušnou místnost. Není tichá místnost náhodou v TK?
Černoch: Počítačové učebny splňují požadavek kolegyně Mudrové. Je potřeba odhlučnit.
Mudrová: Židle na KN jsou nepoužitelné. ěla bych lepší.
Děkan: Vydal jsem dnes 2 směrnice. Směrnice o administrativních činnostech. Směrnice o vstupu do budov. Prezentován obsah.
Zemánek: Přenos jede. Zahajuji oficiální část zasedání. 


Ad 1.  Navržen program
	Schválení programu.
	Schválení zápisu ze 17. řádného zasedání.
	Schválení „Organizačního řádu FEL“.
	Schválení „Statutu FEL ČVUT v Praze“.
	Projednání akreditace „širších oborů“ v programech OI, KME a EEM.
	Různé
	Nominace zástupce AS do komise pro hodnocení propagačních materiálů
	Studentská anketa
	Informace děkana
	Termín dalšího zasedání

15/0/1 – program schválen
Ad 2.  Schválení zápisu 17. řádného zasedání AS FEL
10/0/6 – zápis schválen
Ad 3.  Schválení Organizačního řádu FEL
Návrh schválit organizační řád i statut jediným usnesením.
Usnesení 18/1: „AS FEL schvaluje Statut FEL ČVUT a Organizační řád FEL ČVUT.“

12/0/4 – usnesení bylo schváleno
(Pozn.: dodatečně bylo zjištěno, že pro přijetí dokumentů je dle volebního a jednacího řádu AS FEL vyžadováno vyšší kvorum, dokumenty tedy schváleny nebyly)
Ad 5.  Projednání akreditace „širších oborů“ v programech OI, KME a EEM.
Mindl:  Podal informaci o akreditaci širších oborů. Programy pro anglickou a kombinovanou výuku. Idea sdružit malé počty studentů do větších skupin a udělat pro ně průchod studiem. Návrh z iniciativy OI. Předloženy plány pro OI, KME, EEM.
Děkan: Rozsah změn dle pořadí. Nejvíce změn v OI. EEM malé změny.
Boreš: Hovořilo se o programu prof. Sýkory – výběrové studium KME. Domnívám se, že by měl být také předložen, jinak se nestihne do září.
Děkan: Prof. Sýkora ve středu na Radě programů, musel by dát dnes (termín pro projednáváné změny byl do 31. 12. 2011).
Demlová: říprava není ve stavu, aby mohl být předložen VR. Od září se s ním nedá počítat.
Černoch: Jak to bude s českými studenty? Průchod oborem bude jednodušší. Odrazuje jen potřeba angličtiny.
Pěchouček: Informoval o důvodech změn. Nejsme schopni naplnit anglicky vyučované obory. Máme je připraveny, ale nevyučujeme oficiálně. Chceme zvýšit zájem. Erasmus studenti nejsou kvalitní. Snaha o vytvoření specializovaného oboru, o který je primárně zájem.  Chceme nabídnout i českým studentům. Chceme akreditaci obecného oboru a specializovat pomocí minor oborů. Prezentoval předměty minorů. 
Hoffmann: Zvýší se počet oborů?
Demlová: Ano. Obor na diplomu musí sedět se zvoleným programem. 
Skalický: Všechny povinné předměty v KME zůstávají. Jen se vybral vhodný oborový předmět z každé katedry.
Mindl: EEM – pouze malé změny. Nahrazení předmětu Týmový projekt předmětem Řízení projektu. 
Hoffmann: Před několika lety redukován počet předmětů. Nejdeme zpátky?
Demlová: Ne, je sestavováno z již akreditovaných předmětů. Žádné nové nevzniknou.
Zemánek: Jde o zefektivnění průchodu studiem pro dálkaře a angl. studenty.
Usnesení 18/2:  „AS FEL projednal návrh akreditace nových oborů v programech OI, KME a úpravu oboru Aplikovaná elektrotechnika bakalářského studijního programu EEM.“
14/0/2 – usnesení bylo schváleno
Děkan: Prof. Tlustý uvolňuje prostor pro studenty (místnost v přízemí u haly vysokého napětí).
Děkan: Před zasláním na vědeckou radu ještě pošleme finální verzi.
Ad 6.  Různé
Zemánek: Volba nového předsednictva. Návrh předsedající Kučera, tajemník Bujaček. Hlasování neformální, nejsme usnášeníschopní. 
13/0/2 – neformálně schváleno

Zemánek: Studentská anketa. Bude otevřena již poslední týden výuky. Ale jen pro absolventy předmětů. Bude to tak?
Děkan: Nevím. Zeptáme se proděkana Jelínka.
Navara: Anketa běží dle starého harmonogramu, který byl schválen.
Černoch: Jaký textový formát bude akceptován na FEL?
Děkan: Word verze (n-1) i TXT.
Zemánek: Excel bude i počítat nebo ne?
Děkan: Předpokládám to.
Navara: Není to bohužel obvyklou praxí.
Děkan: Byla vydána směrnice o vstupech na fakultu. Změny v době přístupu.
Mudrová: Proč není neomezený přístup i pro studenty? STK má večerní studovnu a je plná.
Děkan: Já jsem pro. Ale z důvodu bezpečnosti nelze. Navrhněte možné řešení, jak omezit prostor pohybu. Možná bude v budoucnu vstup zvenčí do kavárny.
Jelínek: K anketě – bylo dohodnuto umožnit vstup jen pro absolventy předmětu.  Je možno změnit.
Mudrová: Motivace byla jiná. Chceme komentáře dávat dřív v semestru. 
Děkan: Propagace studentů na fakultě. Informoval o možnostech propagace FEL na středních školách. Možnost financovat výjezdy na SŠ. Miniprojekty se závěrečnou zprávou. 
Zemánek: Jak se budou projekty rozlišovat? Část je mířena přímo na možné zájemce o studium. Jiné projekty jsou jen obecnou propagací FEL i pro absolventy. Dokument je zčásti zmatečný. Jak bude probíhat propagace různých programů jedním člověkem? Co objektivita a nezávislost?
Děkan: Dokument upravíme. Nezávislost přednášejícího je jeho osobní věc.
Pěchouček: Podporujme vzájemnou informovanost o interdisciplinárních prezentacích oborů.  Vítám spolupráci mezi obory a jejich PR.
Zemánek: Existuje jednotný zdroj videí kateder a fakulty? Není reprezentativní zatím. 
Děkan: Udělány změny WEBu. Další budou.
Děkan: Výroční zpráva – MŠMT poslalo osnovu. Změna v koeficientu VKM. Z tohoto důvodu není ještě zpráva.
Děkan: Plán schůzky s řešiteli zahraničních projektů. Chceme zlepšit výběr režie. Odvádíme 5% na rektorát. Potřeba vyřešit např. příkazce operací apod.
Děkan: Informace z RVŠ. Byl jsem delegován. Věcný záměr zákona o VŠ. Naše připomínky nebralo MŠMT jako rozpor. V RVŠ zástupci soukromých škol, kteří naše problémy neznají. Záměr „Finanční podpora studentům“ nešel do vlády. Změny ve volbě rektora. 
Pěchouček: Co znamená, že bude AS ČVUT podávat požadavek prostřednictvím rady školy?
Děkan: AS ČVUT dodá kandidáta Radě školy a ta rozhodne, zda předá výše nebo vrátí zpátky.
Děkan: Disciplinární komise. Byli zvoleni kandidáti AS FEL. Mohu zvolené jmenovat?
Zemánek: Ano


Ad 7.  Termín dalšího zasedání
Zemánek: Termín dalšího zasedání – 24.2.2012 
12/0/2 – termín schválen
Zemánek ukončil zasedání.
Zapsal: V. Janíček

