Zápis č. 4 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 20. října 2008
Program:

1. Zhodnocení Dlouhodobého záměru za rok 2007.
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2009.
3. Úprava čerpání investičních prostředků na AF v roce 2008.
4. Různé.

Přítomni: 15, omluveni 6, hosté 2.
Na žádost děkana AF prof. Zemana byl z jednání AS AF stažen bod 3 týkající se projednání úpravy čerpání
investičních prostředků na AF v roce 2008. Další jednání AS pokračovalo dle schváleného programu.
Ad 1) Prof. Zeman zhodnotil aktualizovaný dlouhodobý záměr za rok 2007. Analyzoval hlavní cíle tohoto
záměru:
v oblasti pedagogické a vědecko výzkumné:
- akreditace nových a reakreditace stávajících studijních programů,
- obsahová inovace a redukce předmětů,
- analýza studijní neúspěšnosti z hlediska obsahové náročnosti jednotlivých předmětů (na
AF především botanika, chemie a další),
- naplňování a průběžná aktualizace plánu odborného růstu akademických pracovníků,
- posílení dostupnosti informačních zdrojů,
- realizace rozvojových projektů,
- zlepšení propagace fakulty,
- aktualizace kriterií pro započítávání výuky do úvazků ústavů,
- zapojení pracovníků fakulty do grantových agentur,
- minimálně udržení kvality grantově financovaného výzkumu,
- motivace pracovníků fakulty k publikování v IF časopisech, autorství a spoluautorství odrůd,
plemen a patentů,
- podpora týmů a jednotlivců v 7RP,
- získávání finančních prostředků na výzkum z regionálních zdrojů.
V oblasti internacionalizace:
- dosažení vyššího počtu vyjíždějících studentů a učitelů,
- vytvoření podmínek pro přijíždějící studenty,
- rozšíření počtu smluv se zahraničními univerzitami,
- práce na tvorbě společného st. programu se zahraničními univerzitami – joint degree,
- zvýšení počtu nabízených předmětů v anglickém jazyce,
- podpora realizace SOCRATES-EURAMA,
- posílení jazykového vzdělávání studentů a zaměstnanců,
- zařazení odborných zahraničních pobytů (min. 14 dní) do individuálních studijních plánů
studentů doktorského studia.
Ad 2) Proběhla diskuze k aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty na rok 2009. Nadále bude věnováno
zvýšené úsilí na získávání finančních prostředků z operačních programů a jiných mezinárodních
projektů a bude probíhat kontrola výuky na AF.
Hlasování o aktualizaci DZ na rok 2009 – pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4) Tajemnice AF Ing. Úradníčková upozornila, že je nezbytně nutné se před zapojením pracovníků
AF do mezinárodních projektů vždy nejprve podrobně seznámit s vyhlašovanými podmínkami
a informovat o těchto skutečnostech vedení fakulty.
Prof. Zeman informoval o postoji členů akademické obce ke změně názvu univerzity – pro
zachování názvu v roce 2007 80 %, v roce 2008 62 %.
Proběhla také diskuze o změně názvu fakulty. Tento návrh byl předložen na kolegiu děkana.
Diskutované jsou názvy Fakulta biotechnologická nebo Fakulta zemědělských a potravinářských
biotechnologií (bioinženýrství). Dle názoru členů senátu by mělo dojít spíše ke změně anglického
názvu fakulty, který by měl lépe vystihovat současné zaměření fakulty.
V Brně dne 20. října 2008
Zapsal: Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
tajemník AS AF
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