Zápis z 15. zasedání akademického senátu FM
ze dne 2. 10. 2018
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Šembera, Jan Kamenický, Josef Černohorský, Otto Severýn
Studenti: Jan Lukášek
Omluveni: Jan Koprnický, Jan Březina, Jan Kredba
Hosté: Zdeněk Plíva, Zbyněk Koldovský (na bod 1), Milan Hokr (na bod 1), Luboš
Slavík (na bod 2b)

Program:
1) Projednání akreditací doktorských studijních programů „Aplikované
vědy v inženýrství“ a „Technická kybernetika“.
Děkan seznámil přítomné s návrhy akreditací doktorských studijních programů
„Aplikované vědy v inženýrství“ a „Technická kybernetika“. Hlavními změnami oproti
současnému stavu je jednak absence témat z oblasti nanotechnologií (z důvodu
probíhající přípravy samostatného doktorského studijního programu „Nanotechnologie“),
jednak vytvoření stabilních předmětů a jejich seskupení do tematických bloků.
Následovala diskuze, ve které padly následující dotazy a připomínky:
J. Černohorský: Je zkouška z anglického jazyka nadále povinnou součástí studia?
Odpověď děkana: Ano, absolvování kurzu typu „English writing“ je povinnou součástí
ISP, ale není to explicitně uvedený studijní předmět.
O. Severýn: Je možno do ISP zařadit předměty mimo navržený seznam, případně
vyučované odborníky mimo TUL?
Odpověď děkana a Z. Koldovského: Možné to je, očekává se, že v každém ISP bude
alespoň jeden takovýto předmět.
J. Kamenický: Povinná stáž je nyní výslovně uvedena jako zahraniční.
Odpověď děkana: Ano, případná nemožnost absolvování zahraniční stáže bude ve
zdůvodněných případech řešena individuální výjimkou.
J. Kamenický poukázal na některé drobné formální chyby v materiálech, budou dodány
elektronicky.
J. Kamenický: V materiálech TK je řečeno, že studijní požadavky jsou dány směrnicí
děkana, zatímco v materiálech AVI jsou tyto požadavky přímo vypsány. Následovala
krátká diskuze na toto téma, zejména v souvislosti s případnými úpravami směrnice.
O. Severýn doporučil, aby současná směrnice byla přílohou akreditačních materiálů.
J. Černohorský požádal o vysvětlení, proč někteří vyučující nemají ve svých listech
uvedeno ukončení pracovního poměru.
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Odpověď: Jde o vyučující, kteří nemají pracovní poměr na TUL a na pracovištích TUL
pracují jako externisté.
J. Lukášek: Proč jsou obě akreditace podávány jako akreditace nových studijních
programů, nikoliv jako reakreditace?
Odpověď děkana: Je to dáno požadavky novely Zákona o VŠ, byť fakticky jde o
reakreditace.
Akademický senát FM tímto projednal akreditační materiály doktorských studijních
programů „Aplikované vědy v inženýrství“ a „Technická kybernetika“.

2) Různé
a) Děkan Plíva informoval AS, že bude znovu jmenována etická komise TUL. Jako
kandidáta za FM navrhl prof. Ing. Ondřeje Nováka, CSc. AS FM tento návrh projedná a
bude o něm hlasovat na příštím zasedání.

b) O. Severýn a J. Šembera upozornili na to, že AS FM je nekompletní. Vzhledem k tomu,
že M. Nocarová a M. Rysová již nejsou studentkami FM a P. Vaňátková nepřijala mandát,
není k dispozici žádný náhradník na místo D. Salače, který podal rezignaci ke dni
26. 9. 2018. Z tohoto důvodu je nutné vyhlásit a uskutečnit doplňovací volby do
studentské komory AS FM. Následovala krátká diskuze o složení volební komise a
harmonogramu voleb.
Navržena byla volební komise ve složení: Ing. Lubomír Slavík, Ph.D. - předseda, doc. Ing.
Jan Šembera, Ph.D., Ing. Jan Lukášek.
Návrh usnesení: Akademický senát FM schvaluje navrženou volební komisi pro
doplňovací volby do studentské komory AS FM.
Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Harmonogram voleb byl navržen takto:
Podávání návrhů na kandidáty: do 19. 10. 2018 12:00
Zveřejnění kandidátů: 19. 10. 2018 14:00.
Volby: 30. – 31. 10. 2018.
Vyhlášení výsledků: 31. 10. 2018 po ukončení hlasování a sečtení hlasů.
Návrh usnesení: Akademický senát FM schvaluje navržený harmonogram voleb
pro doplňovací volby do studentské komory AS FM.
● Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
● Usnesení bylo přijato.
●
●
●
●
●

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 624 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fm.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Další zasedání
Další zasedání AS FM se uskuteční v pondělí 26. 11. 2018 od 13h v zasedací místnosti
DFM.

Zapsal: Otto Severýn
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 3. 10. 2018
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