Zápis ze 17. zasedání akademického senátu FM
ze dne 14. 1. 2019
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Šembera, Jan Kamenický, Jan Koprnický, Jan Březina,
Otto Severýn
Studenti: Petra Tisovská, Jan Kredba, Jan Tichý
Omluven: Josef Černohorský
Hosté: Zdeněk Plíva

Program:
Před začátkem jednání J. Šembera informoval o rezignaci J. Lukáška na mandát senátora
AS FM z důvodu ukončení studia. Senátorkou se, dle výsledků voleb ze dne 31. 10. 2018
stala slečna Petra Tisovská, kterou J. Šembera přivítal.
Dále J. Kamenický navrhl do programu zařadit před navržený program bod „Informace o
výsledcích hlasování per rollam“, přítomní s návrhem souhlasili.

1) Informace o výsledcích hlasování per rollam
J. Kamenický informoval, že dne 5. 12. 2018 bylo vyhlášeno hlasování per rollam AS FM.
Návrh usnesení: „Akademický senát FM schvaluje návrh rozdělení dodatku rozpočtu TUL
č. 1 a dodatku rozpočtu TUL č. 2 v předloženém znění“.
Hlasování bylo ukončeno dne 10. 12. 2018 ve 14 hodin.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Protokol o hlasování byl zveřejněn na webových stránkách FM v sekci „Akademický
senát“.

2) Projednání návrhu změny Statutu FM
Děkan Plíva informoval AS o průběhu příprav změny Statutu FM. Vzhledem k tomu, že
právní oddělení TUL dodalo připomínky k návrhu Statutu dne 11. 1. 2019, nebylo tyto
připomínky možno zapracovat do materiálů pro projednání AS a předložit konečné znění
s požadovaným předstihem. Dokument bude předložen znovu a vlastní schválení
proběhne na některém příštím zasedání. Dále informoval o snaze právního oddělení
sjednotit strukturu statutů fakult TUL.
Následovala krátká diskuze, zejména o části IV „Organizace fakulty“, kde senátoři
poukázali na potenciální rozpor mezi odstavci 1. a 2. článku 17.
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3) Schválení „Plánu realizace strategického záměru vědecké a
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti FM
pro rok 2019“
Děkan Plíva stručně představil „Plán realizace strategického záměru vědecké a
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti FM pro rok 2019“.
Následovala diskuze, kde senátoři navrhli některé drobné úpravy textu, byla diskutována
metodika 17+ a způsoby, jak zlepšit hodnocení FM v rámci fakult v rámci ČR vytvářením
excelentních výsledků. J. Kamenický se zeptal, jestli se do hodnocení započítává
i smluvní výzkum, děkan Plíva odpověděl, že prozatím ne. V oblasti Prioritního cíle 2
byla diskutována podpora streamování a dostupnosti skript online. Dále byla diskutována
podpora propagace FM pomocí videí a prezentací na sociálních sítích.
Návrh usnesení: Akademický senát FM schvaluje „Plán realizace strategického záměru
vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti FM pro
rok 2019“ po zapracování připomínek.
Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel hlasování.
Usnesení bylo přijato.

4) Různé
a) J. Tichý poukázal na to, že u šatních skříněk v přízemí přístavby budovy A chybí klíče.
Děkan odpověděl, že klíče je možné si půjčit od domovníka, ale studenti o této možnosti
neví. Byla diskutována možnost zlepšení tohoto stavu.
b) J. Tichý navrhl zřízení kuchyňky pro studenty v budově A. Děkan přislíbil vznést tento
dotaz na kolegiu děkana a hledat vhodné prostory.
c) P. Tisovská navrhla, aby menza TUL uváděla nutriční hodnoty jídel. Děkan předá tento
návrh dále na příslušná místa.
d) J. Tichý navrhl zřízení noční studovny na kolejích TUL. Stejně jako v předchozím
případě, děkan předá tento návrh na příslušná místa.

Další zasedání
Další zasedání AS FM se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. 2019 od 9 h v zasedací místnosti DFM.

Zapsal: Otto Severýn
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 17. 1. 2019
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

