
Zápis z jednání AS FI dne 01.07. 2022

konaného prezenční formou

Přítomní členové senátu (10/12)

Vlastislav Dohnal, Ivana Černá, Michal Kozubek, Tomáš Pitner, Jan Strejček, David Šafránek,
Barbora Kozlíková

Martin Macák, Veronika Burgerová, Anna Řechtáčková

Omluveni

Vojtěch Řehák

(Dominika Krejčí pozbyla mandát dokončením studia.)

Hosté

Pavel Matula – proděkan pro bakalářské a magisterské studium

Omluveni

Jiří Zlatuška – děkan FI, Lenka Bartošková – tajemnice FI, Václav Matyáš – proděkan pro
vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání, Petr Hliněný – proděkan pro výzkum, vývoj a
doktorské studium

Jednání bylo zahájeno v 13:00. Senát je usnášeníschopný.

Podklady:

·
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/podklady_pro_zasedani_2022-07-01/KRITERIA
_Bc_2023-2024_pro_senat.pdf

·
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/podklady_pro_zasedani_2022-07-01/KRITERIA
_NMgr_2023_2024_pro_senat.pdf

·
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/podklady_pro_zasedani_2022-07-01/Podminky
_prijeti_ke_studiu_v_doktorskem_studijnim_programu.pdf
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Program:

1/ podmínky pro přijímání studentů do bakalářských, navazujících a doktorských studijních
programů

2/ nominace zástupce FI do komise pro ubytovací politiku

3/ informace o předané prezentaci ohledně plánovaných změn v zákoně o vysokých školách

Program byl jednomyslně schválen.

1. Podmínky pro přijímání studentů do bakalářských, navazujících a
doktorských studijních programů

a) Bakalářských:

Kritéria pro prominutí přijímacího testu zůstávají stejná. Je snaha, aby cca 2/3 studentů bylo
přijato na základě prominutí přijímacího testu.

· Došlo ke změně termínu, do kdy lze uplatnit prominutí u SCIO testů.

· Bylo přidáno upřesnění, jak se počítá studijní průměr u kritéria prominutí.

· Nebudeme promíjet na základě adaptivního TSP (ten se již nebude konat).

· Změní se forma TSP testů v rámci univerzity. Budou probíhat na počítači na fakultě a
ve více termínech od ledna do dubna. Budou obsahovat 3 subtesty, jejichž váhu pro
přijetí si každá fakulta určí sama:

-   kulturní přehled,

-   porozumění anglickému textu,

-   test numericko-analytického myšlení.

Usnesení:

Senát fakulty informatiky souhlasí s předloženými kritérii pro přijímání studentů do programů
bakalářského studia 2023/2024.



Hlasování:

10x pro, 0x proti, 0x zdržel(a) se

b) Magisterských:

Kritéria zůstávají stejná.

· Vyhodnocování přihlášek do studijních programů v angličtině bude v jednom termínu
navíc (pro studium od jara v lednu a pro studium od podzimu v červenci).

· Byla upravena formulace ohledně možnosti promíjení přijímací zkoušky tak, aby
prominutí bylo možné pro úspěšné absolventy navazujícího studia na FI.

· V nejbližších letech se bude navyšovat směrné číslo pro navazující studium v
souvislosti s rostoucí populační křivkou. Naše fakulta směrné číslo navýší po
dokončení plánované rekonstrukce budovy.

Usnesení:

Senát fakulty informatiky souhlasí s předloženými kritérii pro přijímání studentů do programů
navazujícího magisterského studia 2023/2024.

Hlasování:

10x pro, 0x proti, 0x zdržel(a) se

c) Doktorských:

Kritéria pro přijetí jsou stále stejná a platná až do doby schválení nových podmínek.

Usnesení:

Senát fakulty informatiky souhlasí s předloženými kritérii pro přijímání studentů do programů
doktorského studia platnými od akademického roku 2022/2023 dále.

Hlasování:

10x pro, 0x proti, 0x zdržel(a) se



2. Nominace zástupce FI do komise pro ubytovací politiku

Dříve nominovaný zástupce Adam Parák podal rezignaci na členství. Studentská komora AS
navrhla Michala Kleina.

Usnesení:

Senát fakulty informatiky navrhuje Michala Kleina (učo 514072) jako člena komise pro ubytovací
politiku.

Hlasování:

10x pro, 0x proti, 0x zdržel(a) se

3. Informace o předané prezentaci ohledně plánovaných změn v zákoně o
vysokých školách

Předseda senátu informoval o tom, že náš zástupce v radě VŠ vybídl děkana fakulty a
akademický senát, aby se vyjádřili k navrhovaným změnám. Členům senátu byla prezentace
ohledně změn přeposlána.

Případné náměty je možné podávat panu děkanovi a našemu zástupci v RVŠ dr. Tomáši
Foltýnkovi.

Zapsala: Jana Baná

Schválil: Vlastislav Dohnal


