Zápis z 11. jednání akademického senátu FM ze dne 1. 4. 2016
Přítomni:
Zaměstnanci: Leoš Beran, Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Jiří Kubín;
Studenti: Michal Rott, Miroslava Rysová, Ondřej Smola;
Omluven: Jan Březina.
Hosté: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. (děkan)
Program:
1) Projednání návrhu rozpočtu FM na rok 2016
Děkan předložil senátorům návrh rozpočtu FM na rok 2016 a stručně jej okomentoval. Uvedl
i srovnání dat v několika významných položkách za poslední roky. Senátoři měli několik dotazů
týkajících se zejména nákladů děkanátu. Následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM
schvaluje návrh rozpočtu FM na rok 2016 předložený děkanem“ s výsledkem 6 hlasů pro, 0 proti,
2 se zdrželi. Usnesení bylo přijato.
2) Různé
a) J. Koprnický vznesl dotaz ohledně pořádání Studentské konference FM současně s univerzitní
konferencí SVOČ. Zaměření obou konferencí je podobné, rovněž jsou obdobně zvoleny
i termíny jejich pořádání. V krátké diskusi se senátoři přikláněli ke spojení obou akcí. Děkan
slíbil projednat jejich efektivní organizaci.
b) Na základě připomínky vzešlé ze setkání studentů FM s děkanem (konaného 30. 3. 2016)
senátoři diskutovali o možnosti zavedení prospěchových stipendií i v prvním ročníku
navazujícího magisterského studia. Po zvážení pro a proti byl děkan pověřen přípravou návrhu
úpravy Stipendijního řádu fakulty.
c) Senátoři se zajímali o vývoj vztahů mezi CXI a FM a o případné dohody, které by upravovali
tyto vztahy. Děkanovi nejsou žádné dohody (písemné či ústní) známy.
d) Krátká kritika zazněla i k uživatelskému komfortu při zadávání výsledků RIV do univerzitní
databáze publikace.tul.cz. Děkan informoval, že autor Ing. Hubínka je připraven zapracovat
všechny smysluplné připomínky. Výhodou systému je centrální evidence RIV v rámci TUL
a efektivní sdílení výsledků mezi různými součástmi univerzity.
e) Byla kritizována malá propagace Vnitřní jazykové školy TUL, vlivem níž se většina kurzů pro
nedostatek zájemců neotevřela. Jak z následné diskuse vyplynulo, souvisí tento stav s úbytkem
studentů a jejich menší aktivitou. Malý zájem je i o výjezdy studentů (mobility) v rámci
programu Erasmus+.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
V Liberci dne 1. 4. 2016

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
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