Zápis z XXVII. jednání akademického senátu FM ze dne 24.9.2002
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Klára Císařová, Jan Šembera, Libor Tůma, Václav
Kopecký
Studenti: Josef Novák
Omluveni: Bedřich Janeček, Vít Lédl
Hosté: Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM
Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., proděkan FM
Ing. Dagmar Militká, tajemnice FM
Program:
1. Návrh nového Studijního a zkušebního řádu TUL a s ním související úpravy
Statutu FM TUL
Proděkan Konopa představil senátorům návrh nového Studijního a zkušebního řádu
TUL a s ním souvisejících úprav Statutu FM TUL.
Senátoři postupně prošli celý návrh a podávali připomínky pro další projednávání
návrhu na celoškolské úrovni.
2. Volba nového zástupce FM v Radě vysokých škol
Senát tajnou volbou většinou pěti hlasů zvolil jako zástupce FM v Radě vysokých
škol Ing. Jiřinu Královcovou.
3. Organizace voleb zástupců studentů do AS FM TUL
V souladu se Statutem FM TUL je třeba provést volby zástupců studentů do AS
FM TUL. Přítomní senátoři jednohlasně zvolili volební komisi ve složení
Ing. Libor Tůma, CSc., předseda,
Ing. Josef Novák,
Ing. Petr Rálek,
Ing. Eva Zajícová,
Ing. Monika Matušková.
Volební komise zorganizuje volby tak, aby proběhly v termínu 19.-23.11.2002.
4. Různé
a) Doplnění senátu
Lukáš Bier (člen AS FM) zanechal studia na FM TUL na vlastní žádost ke dni
19.9.2002, čímž přestal být členem akademické obce FM a tím zanikl jeho mandát
v AS FM. K doplnění senátu dojde vypsáním řádných voleb (viz bod 3 tohoto
jednání).
b) Novák přednesl námitky studentů k hodnocení ročníkových projektů. Projekty
jsou hodnoceny body, z nichž je následně určována známka. Senátoři diskutovali o
výhodách a nevýhodách na jedné straně současného bodového ohodnocování a na
druhé straně hodnocení analogického ohodnocování diplomové práce.
c) Děkan Maryška podal informace o financování vědy a výuky na FM.

d) Změna podmínek pro přijímání studentů
V současné době jsou přijímáni studenti bez přijímacích zkoušek pouze na základě
svých studijních výsledků na střední škole bez ohledu na dobu, která uplynula od
ukončení středoškolského studia. Děkan Maryška informoval senátory o tom, že tato
úprava vede k opětovnému přijímání bez přijímacích zkoušek i takových studentů,
kteří již při studiu prvního ročníku některé vysoké školy neuspěli.
Senát navrhl následující úpravu podmínek přijímacího řízení: nárok na odpuštění
přijímací zkoušky mají žadatelé o studium na FM za dosud platných podmínek pouze
tehdy, že maturitu složili ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.
S přijetím změny podmínek v hlasování vyjádřili souhlas všichni přítomní senátoři.
Termín příštího jednání senátu nebyl stanoven.
zapsal Jan Šembera, taj. AS FM

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 25.9.2002

