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SEKCE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ, ANEB CO BYSTE NEMĚLI PROŠVIHNOUT!
Chinaski, Mandrage, Tomáš Klus, Michal Hrůza,
Inekafe, Wohnout, Xindl X, Vypsaná Fixa,
Kontrafakt, Skyline a mnoho dalších. Základním
pilířem v loňském roce byl Univerzitní Majáles,
který se konal ve spolupráci s brněnskými
univerzitami. Stejně jako loni, tak i letos proběhne
volba Krále Majálesu, kterým se v loňském roce stal
student FAST Ondřej Porwisz. Letošní kandidát na
krále Brněnského Majálesu 2015 z VUT je Ramon I.
Podpoř
naši
universitu
a
hlasuj
na
brno.majales.cz/kral/ramon-i.

2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ERASMUS+

Přemýšlíte nad studiem či stáži v zahraničí, ale
prošvihli jste 1. kolo přihlášek? Nevadí!
Od 4. 5. 2015 je otevřeno 2. kolo přihlášek k výjezdu
v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce
2015/16 pro studijní pobyty s výjezdy v letním
semestru 2015/16, tj. s nástupem nejdříve
od ledna 2016. Uzávěrka je 22. 5. 2015. Přihláška
se vytváří elektronicky v intranetu (Erasmus+|Free
Movers). Seznam partnerských universit s volnými
místy naleznete na stránkách fakulty.

INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY
- WISMAR, NĚMECKO
Partnerská univerzita Hochschule Wismar pořádá
ve dnech 27. 7. 2015 až 14. 8. 2015 mezinárodní letní
akademii určenou nejen pro studenty architektury,
designu a umění. Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2015.
Kurz nabízí účastníkům třítýdenní pobyt
u Baltského moře s účastí na interdisciplinárním
projektu, kurzu základů v Product Design, tisk
a fotografování. A co víc? Obdržíte 5 ETCS kreditů,
certifikát a užijete si zajímavé exkurze! To vše
v blízkosti města Berlín, Hamburk, Rostock, Lübeck
a Schwerin. Další informace o programu najdete
v aktualitách na www stránkách FAST.

NEW LANDS, NEW FRIENDS
VUT v Brně vyhlásila další kolo fotosoutěže „New
lands, new friends“. Soutěž je určena pro studenty
VUT, kteří vyjeli na studijní pobyt nebo pracovní
stáž v letním semestru 2014/15 nebo se účastní
letní školy v roce 2015. Fotosoutěž je otevřena od
21. 3. 2015 do 31. 8. 2015. Více informací včetně
pravidel soutěže najdete na www stránkách
a facebooku VUT.

FULBRIGHTOVO STIPENDIUM STUDIUM V USA

12. BRNĚNSKÝ MAJÁLES

Studentům a absolventům VŠ, kteří k 1. 9. 2015
získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise
J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro
pokračování ve studiu nebo výzkumu v USA.
Stipendium se uděluje na jeden rok, pobyt v USA
může mít formu studia nebo práce na výzkumném
projektu (např. dizertační práci). Uzávěrka
přihlášek je 1. 9. 2015.

Už máš lístek na majáles? Pokud ne, tak neváhej
a rychle si ho obstarej! Poslední vstupenky v prodeji
za 499 Kč. Na místě se vstupenky neprodávají.
Letošní roční proběhne 7. 5. 2015 na Výstavišti
a v rámci širšího programu Brněnského Majálesu
opět proběhne spousta zajímavých akcí, které byste
neměli určitě propásnout. Již potvrzené kapely jsou
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SEKCE OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
značnou výhodu, kterou rychle
ve vítězství v prvním setu 25:17.

FLORBALOVÝ SOUBOJ VUT VS. MU
Na zaběhlou tradici Hokejového souboje univerzit
navázali studenti sdružení ve spolku Munie
florbalovým duelem. Zápas mezi Masarykovou
univerzitou a Vysokým učením technickým proběhl
v pondělí 28. dubna ve sportovní hale Vodova.

přeměnily

Hra byla rychlá, soupeřky tvrdé, a to rozhodlo
v konečný výsledek 3:0 na sety pro SvF.
Tým mužů se s podmínkami popasoval daleko lépe.
Díky hlasité podpoře svým spoluhráčkám se chlapci
poučili z „cizích“ chyb a byli preciznější
na přihrávce. Utkání bylo opravdu strhující. První
set výběr FAST vyhrál přesvědčivě 25:15 a nic
nenasvědčovalo dramatickým koncům. Ve druhém
setu se ale vývoj obrátil, hráči SvF po několika
ztracených míčích našeho týmu (opět díky na
volejbal netypické hale) získali mírné vedení, které
si udrželi až do konce setu a vyhráli jej. Ve třetím
a čtvrtém setu se obě družstva předháněla ve
skvělých výkonech. Jednobodové vedení se vždy
přelévalo ze strany na stranu, ale i díky lepší
podpoře fanynek dokázal náš tým urvat v koncovce
oba sety. Předvedená hra úžasná, atmosféra
strhující, výsledek 1:3 pro FAST odpovídající.
Z Bratislavy jsme si tentokrát odvezli jednu porážku
a jedno vítězství, ale jak zástupci fakult, tak i hráči
se již těší na odvetu. Opět se pokusíme předvést
stejně bojovný a týmový výkon, který nám zajistí
oba poháry pro vítěze.

Návštěvníci shlédli dynamické utkání mezi dvěma
největšími brněnskými vysokými školami, kdy
vítězem se stalo VUT a to 8:6.

VOLEJBALOVÝ SOUBOJ STAVEBNÍCH
FAKULT UNIVERZIT STU A VUT
Po hokejovém souboji se Stavební fakultou
Slovenské technické univerzity v Bratislavě (SvF)
přišlo na řadu další sportovní klání, tentokrát ve
volejbale. Výběry hráčů a hráček naší fakulty se ve
středu 29. 4. 2015 postavili proti výběru SvF a bylo
se na co dívat. Jako první se postavila svým
soupeřkám děvčata. Podmínky by se daly označit
jako ne zcela regulérní díky hale, ve které se obě
utkání hrála a také díky absenci kvalifikovaného
rozhodčího, což velice výrazně ovlivnilo výsledek.
Děvčata se sice prala statečně, ale více s nízkým
stropem než se soupeřkami, které byly na
podmínky domácí haly více zvyklé. To jim dávalo

SEKCE PRO DOKTORANDY
JAPONSKO – STIPENDIJNÍ POBYTY

FULBRIGHTOVO STIPENDIUM – USA

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku
stipendií s nástupem v roce 2016. Postgraduální
stipendia v délce 18–24 měsíců jsou určena pro
studijní a výzkumné pobyty pro studenty
doktorských studijních programů, akademické
pracovníky, absolventy magisterských studijních
programů, příp. bakalářských studijních programů
a studenty posledního ročníku magisterských (příp.
i bakal. studijních programů). Uzávěrka přihlášek je
15. 5. 2015 do 14.00 hod. Formuláře a informační
materiály japonské strany jsou k dispozici na
www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html.

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro
postgraduální studium a výzkum v USA. Cílem
pobytu v USA může být absolvování celého
studijního programu a získání titulu na americké
univerzitě (kategorie „degree“) nebo pouze
jednoroční hostování (kategorie „non-degree“).
Nejobvyklejší je kategorie „visiting research
student“ určená pro práci na samostatném
výzkumném projektu, např. dizertační práci. Více
informací v aktualitách na stránkách fakulty.
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CO DALŠÍHO PRO STUDENTY PŘIPRAVUJE SK AS FAST?
dalšího! Předběžný termín konání je 6. 10. 2015.
Vyhlašujeme konkurz na studentské kapely, které by
nám uvedli kapelu večera. Studentské kapely, hlaste
se prosím na email skas@fce.vutbr.cz.

FASTFEST 2015

KOSTAF
Ve dnech 16.–18. 4. 2015 proběhlo v Ostravě
pravidelné
setkávání
Studentských
komor
Akademického senátu z celé České republiky
a Slovenska. Účastnilo se ČVUT, VUT, VŠB-TUO, TUKE
Košice, UNIZA Žilina. Cílem bylo zjistit, jak fungují
ostatní senáty, vzájemně si pomoci, zjistit, co který
senát dělá a navázat případnou spolupráci. Vše se
povedlo na jedničku a víkend byl opravdu plodný.

Studentská komora AS FAST se rozhodla navázat na
úspěšný loňský ročník hudebního festivalu FASTFEST,
konaného k oslavám výročí 115-ti let od založení
Fakulty stavební v areálu FAST. Kromě odpoledne
plného muziky bude zábavný doprovodný program ve
formě čajovny, exhibičního cross-fitového závodu,
jehož součástí můžeš být i Ty, soutěže a mnoho

SEKCE CENTRUM AdMaS
a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. (TZÚS),
svého zástupce jsme měli na stánku Stavební fakulty
VUT v Brně na Stavebním veletrhu IBF 2015. Mile a
exoticky zapůsobila návštěva delegace expertů na
železniční dopravu z Jihoafrické republiky na konci
měsíce.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CENTRA AdMaS

HORIZONTÁLNÍ INTERGRACE V CENTRU
Výzkumné centrum stavební fakulty AdMaS je
v provozu!
Jedinečná
příležitost
k prohlídce
moderních laboratoří a špičkových přístrojů se
naskytne zájemcům z řad studentů a zaměstnanců
Fakulty stavební VUT v Brně na Den otevřených dveří
Centra AdMaS ve čtvrtek 14. 5. 2015 od 9.00 do 12.00
hodin. Prohlídky areálu budou po skupinách 20 osob
v časech 9.00, 10.00 a 11.00 hod., rezervace zájemců
o prohlídku
probíhá
na
zaměstnaneckém
a studentském intranetu FAST od 7. 5. 2015. Bez
předchozí rezervace není možné prohlídku
absolvovat. Sraz návštěvníků u otevřených vrat
budovy P1, areál centra AdMaS, Purkyňova 139, pod
Palackého vrchem, GPS: 49.2355975N, 16.5721969E.

Jedním z doporučení evaluační komise pro naše
centrum bylo posílení horizontální integrace mladých
výzkumníků z jednotlivých výzkumných skupin centra.
Usměvavé jarní počasí
nahrávalo první integraci,
které se za slunečného
odpoledne
odehrála
16. dubna 2015 pod
patronací
výzkumníků
z budovy P2. V programu
odpoledne a večera byla
citlivě začleněna jak odborná část, spočívající
v exkurzi laboratoří, tak společenská, vyplněná
soutěženi a posezením při dobrém občerstvení.
Všichni napjatě očekávají, jak se předvedou kolegové
z budovy P1, kteří jsou na řadě v květnu.

DUBEN V AdMaSu
V dubnu přišlo jaro i do areálu Centra AdMaS. AdMaS
v dubnu uspořádal velké prezentační setkání pro
vedení
a
regionální
ředitele
Technického

SEKCE PALL MALL
7. 5. 2015 a je zpoplatněn 100 Kč; „Konflikt – koření
života“, kde si osvojíte techniky a dovednosti potřebné
k efektivnímu řešení konfliktu. Kurz se koná
13. 5. 2015 a je zpoplatněn 100 Kč; „Pracovní pohovor
prakticky – pro pokročilé"; „Rychločtení a rychlostudium“;
„Koučování: moderní metoda vedení a rozvoje lidí“

KURZY PRO STUDENTY VUT
Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně aktuálně
nabízí studentům tyto kurzy: „Jak se zdravě prosadit a
efektivně komunikovat“, kde se naučíte „umět se
domluvit" a také „umět se prosadit". Kurz se koná
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a „Jak na atraktivní životopis a motivační dopis, kterým
zaujmete?“. Mrkněte na www.lli.vutbr.cz/kurzy, kde
se dozvíte více!

STUDENTI UČÍ STUDENTY – LS 2015
SK AS FAST VUT Vám v rámci projektu Studenti učí
studenty, nabízí možnost rezervovat si posluchárny
FAST VUT pro letní semestr 2015. Rezervaci

provedete
odesláním
skas@fce.vutbr.cz.

žádosti

na

mail:

LETNÍ ŠKOLA V PORTUGALSKU
Partnerská univerzita Universtiy of Minho pořádá ve
dnech 1.–24. července 2015 letní školu zaměřenou na
výuku portugalštiny. Uzávěrka přihlášek je
19. 6. 2015. Více v aktualitách na www.fce.vutbr.cz.

INTERNATIONAL EXCHANGE – STUDUJ VE VÍDNI!
Více informací o studiu na TU Wien je k dispozici na
www.ai.tuwien.ac.at/international
Článek pro vás připravila Bc. Ludmila Zelinková z Oddělení
vnitřních a vnějších vztahů.

MŮJ ERASMUS VE VÍDNI, ANEB OČIMA
STUDENTA

ZA STUDIEM DO VÍDNĚ
Technische Universität Wien v letošním roce oslaví
200 let od svého založení. Mezi FAST VUT a TU Wien
existuje dlouholetá aktivní spolupráce v oblasti vědy
a výzkumu, výměny studentů a pedagogů, což je
podporováno i mobilitními programy Erasmus, Aktion
a dalšími rozvojovými projekty. Současná Erasmus+
smlouva je uzavřena na výměnu 7 studentů všech
typů studia (bakalářského, navazujícího magisterského
a doktorského) na celý akademický rok pro každého.
Převážná většina kurzů na TU Wien je vyučována
v němčině, ale jsou k dispozici i předměty v angličtině,
záleží na typu a programu studia. Od toho se pak
odvíjí požadavek na jazykovou kompetenci. Vídeňská
univerzita nabízí zahraničním studentům intenzivní
14-ti denní kurzy němčiny před začátkem semestru
a další pak během semestru. Semestry na TU Wien
začínají o něco později než na FAST VUT a letní
semestr včetně zkouškového končí až v druhé
polovině června. Výhodou studia ve Vídni je nejen to,
že student FAST VUT má možnost se zdokonalit
zároveň jak v němčině tak angličtině, poznat jiný styl
výuky, seznámit se s novými přáteli z celého světa, ale
i blízkost Brna, což umožňuje studentům být s naší
fakultou stále v těsném kontaktu.

Erasmus Ve Vídni je skvělá příležitost pro ty, co
nechtějí vycestovat daleko a do země s rozdílnou
kulturou a mravy. Jak vždycky říkám, Brno je taková
malá Vídeň, kde se cítíte jako doma. Lidé jsou
přátelští, město je čisté a bezpečné, noční život
opravdu pestrý a okolí nabízí řadu výletů a krásnou
přírodu. Pokud váháte, neváhejte a vyrazte se Student
Agency na průzkumnou misi teď hned! Určitě vás
přesvědčí procházka centrem Vídně zakončená
posezením na Beach baru s míchaným drinkem
v Herrmann Parku kousek od stanice metra
Schwedenplatz, nebo koupání v Obere Alte Donau.

Článek pro vás připravila Michaela Fiedlerová. Pokud máte
zájem o více informací, pište na fiedlerova.m@fce.vutbr.cz.

Máte nějaké tipy a informace, které by neměli v měsíčníku Fasťák chybět? Chcete se s námi o něco podělit?
Napište nám na skas@fce.vutbr.cz, budeme rádi za Vaše podněty.

Vaše Studentská komora AS FAST Míša Šmídková, Míša Fiedlerová, Eliška Jarmerová, Verča
Ondryášová, Eva Černá, Zbyněk Auer, Hanka Záhorská, Peter Mlynár, Kuba Horut, Ondra Porwisz,
Martin Ťažký, Jirka Müller, Lucie Cimflová, Martin Tuscher.
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