Zápis z 19. zasedání akademického senátu FM
ze dne 15. 4. 2019

Přítomni:
Zaměstnanci:Jan Březina, Josef Černohorský, Jan Kamenický, Jan Koprnický, Otto
Severýn
Studenti: 
Jan Tichý, Jan Kredba (od bodu jednání 2 dále)
Omluveni: 
Jan Šembera, Petra Tisovská
Hosté:Zdeněk Plíva, Olga Krausová (na body jednání 1 a 2), Josef Novák (na body
jednání 1 a 2)

Program:
Z důvodu nepřítomnosti předsedy Šembery řídil jednání místopředseda Koprnický.

1) Schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2018
Děkan Plíva stručně prezentoval předloženou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2018
FM. Následovala krátká diskuze. Dotaz O.Severýn: Jaký je poměr rozpočtových a
mimorozpočtových prostředků na FM za loňský rok a jak se tento poměr změnil oproti
roku 2017. Odpověď děkan: Poměr je zhruba 59% rozpočtových, 41% mimorozpočtových,
oproti roku 2017 kdy byl poměr 62 : 38ve prospěch mimorozpočtových prostředků.
Návrh usnesení: „Akademický senát FM schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok
2018 FM v předloženém znění“.
Výsledek hlasování:6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

2) Schválení Návrhu na rozdělení finančních prostředků FM pro rok 2019
Děkan Plíva prezentoval strukturu a obsah předloženého Návrhu na rozdělení finančních
prostředků FM pro rok 2019 (dále Rozpočtu FM). Poukázal na změny metodiky při
sestavování Rozpočtu FM oproti roku 2018, zejména v položkách děkanátu a činnosti 115
(Studentská Grantová Soutěž). Dále prezentoval záměr změnit, po dohodě s vedoucími
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ústavů, způsob rozdělování položky činnosti 117 (výzkum) pro následující roky.
Následovala diskuze. J. Kamenický upozornil, že v předloženém návrhu jsou uvedeny
některé kategorie pracovníků, které již nejsou platné dle aktuálního Mzdového předpisu
TUL. Dále byla diskutována témata rozdělení prostředků činnosti 115 a SGS obecně,
úprava budoucích rozpočtů vzhledem k absenci předmětu “projekt” u některých nových
bakalářských oborů, zohlednění Metodiky 17+ v budoucích rozpočtech FM. J. Koprnický
požádal děkana o podrobnější vysvětlení části rozpočtu týkající se děkanátu, děkan
vysvětlil.
Návrh usnesení: „Akademický senát FM schvaluje Návrh na rozdělení finančních
prostředků FM pro rok 2019 v předloženém znění“.
Výsledek hlasování:7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

3) Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu v nových studijních
programech FM
Děkan stručně představil předložený dokument “Podmínky pro přijetí ke studiu
v bakalářských studijních programech Mechatronika, Informační technologie a
Nanotechnologie”. Konstatoval, že podmínky pro přijetí zůstávají stejné jako
u současných bakalářských studijních programů. Následovala diskuze o přijímacím řízení
obecně, korelaci výsledku přijímacích zkoušek vůči dalšímu úspěchu ve studiu a
o podmínkách pro přijetí bez přijímací zkoušky. J Kamenický navrhl, aby v části
dokumentu “Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky” byla přeformulována věta
“započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia…” tak, aby zohledňovala
poslední čtyři ročníky SŠ studia v případě víceletých gymnázií.
Návrh usnesení: „Akademický senát FM schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu
v
bakalářských studijních programech Mechatronika, Informační technologie a
Nanotechnologie v předloženém znění po zapracování formálních připomínek“.
Výsledek hlasování:7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

4) Různé
a) 
Proběhla krátká diskuze na téma propagace FM a tvorba propagačních materiálů.
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Další zasedání
Termín dalšího byl předběžně stanoven na 21, týden (20. - 24. 5. 2019).

Zapsal: Otto Severýn
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 18. 4. 2019
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