Zápis z 2. jednání akademického senátu FM ze dne 15. 4. 2014
Přítomni:
Zaměstnanci: Leoš Beran, Jan Březina, Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Jiří Kubín
Studenti:
Michal Rott, Ondřej Smola
Nepřítomni: Miroslava Rysová
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc., Ing. Dagmar Militká
Program:
1) Poplatky spojené se studiem
Proděkan pro pedagogickou činnost prof. Nosek krátce zdůvodnil návrh výše poplatků spojených
se studiem pro akademický rok 2014/15. Kromě stávajících poplatků za přijímací řízení, poplatku
za překročení standardní doby studia a poplatku za studium v dalším studijním programu se
zavádí nový poplatek za studium v cizím jazyce 5000 USD/AR. Tento poplatek nebude vybírán od
studentů pocházejících ze zemí EU. Poplatek bude vybírán od studentů ze zemí s vízovou
povinností, pokud to neupravuje meziuniverzitní dohoda mezi TUL a zahraniční univerzitou. Po
krátké diskusi bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje výše poplatků spojených se studiem
pro akademický rok 2014/15“ s výsledkem 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
Po projednání tohoto bodu prof. Nosek opustil zasedání AS FM.
2) Projednání návrhu rozpočtu FM na rok 2014
Děkan uvedl předložený rozpočet, stručně zdůvodnil kritéria rozdělení jednotlivých položek
rozpočtu (režií, 106, 115 a 117) a srovnal je s minulým rokem. Proběhla krátká diskuse zejména
kolem pravidel odvodu režií a vykazováním nákladů metodou full-cost. Následně bylo hlasováno
o usnesení: „AS FM schvaluje návrh rozpočtu FM na rok 2014 předložený děkanem“ s výsledkem
8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Projednání Zprávy o hospodaření FM za rok 2013
Tajemnice fakulty ing. Militká okomentovala všechny tabulky ve Zprávě o hospodaření FM za rok
2013 a upozornila na významnější údaje. Zpráva byla ze strany senátorů přijata v podstatě bez
připomínek a následné hlasování o usnesení: „AS FM schvaluje Zprávu o hospodaření FM za rok
2013 předloženou děkanem“ skončilo s výsledkem 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení
bylo přijato.
4) Různé
a) Podnět ke změně prospěchových stipendií
M. Kolář upozornil, že po snížení prospěchových stipendií v roce 2011 se neustále zvyšuje
zůstatek ve stipendijním fondu FM (1. 1. 2012 … 373 tis. Kč, 1. 1. 2013 … 719 tis. Kč, 1. 1. 2014 …
1205 tis. Kč). Proto navrhuje zvýšit prospěchová stipendia studentů. Proběhla krátká diskuse
o finanční motivaci studentů. Děkan přislíbil, že zváží změnu stipendií a po finančním rozboru
navrhne senátu jejich úpravu.

b) Projednání návrhu úpravy parkování před budovou A
J. Březina připomínkoval nový návrh parkovacích míst před hlavním vchodem do budovy A.
V následné diskusi byl návrh kritizován, neboť nerespektuje skutečný dopravně-situační stav.
Senátoři se vyslovili pro zachování stávajícího stavu s omezeními žlutými čarami.
c) Hodnocení Dne otevřených dveří
O. Smola citoval některé připomínky, které získal od provázejících studentů/doktorandů jako
zpětnou vazbu na Den otevřených dveří FM dne 5. 2. 2014. Jednalo se o problémy s přístupem do
budovy L, příliš dlouhé, příliš odborné nebo nevhodné prezentace v některých laboratořích,
dlouhá doba prohlídky celé trasy apod. Z následné diskuse vyplynula potřeba více se věnovat
zpětné vazbě nejen z této akce, ale i jiných akcí pořádaných pro potencionální uchazeče
o studium. Je třeba zmapovat (zejména u nastupujících studentů) nejefektivnější formu
propagace fakulty při získávání kvalitních studentů. J. Koprnický v této souvislosti upozornil na
expozici TUL v nově otevřeném centru iQlandia.
d) Studentské hodnocení kvality za ZS akademického roku 2013/14
O. Smola zmínil nejvýznamnější připomínky SHK v ZS 2013/14, zejména z pohledu NMS oboru IT.
Kritizovány byly především předměty RPS (Řídicí počítačové systémy) a TAS (Teorie algoritmů a
složitosti). Vedoucí ústavu MTI M. Kolář, pod které předměty patří, přislíbil podrobnější rozbor
připomínek a jejich diskuse s vyučujícími.
e) Aktualizace tematických okruhů pro SZZ oboru IT
M. Rott kritizoval zastaralost tematických okruhů pro státní závěrečné zkoušky oboru IT (NMS) a
problém otázek z povinně volitelných předmětů, které studenti nutně nemuseli absolvovat.
Garant oboru doc. Satrapa údajně neakceptuje ani náměty na změny okruhů přímo od vyučujících
příslušných předmětů. Děkan navrhuje svolat společnou schůzku proděkana pro pedagogickou
činnost, garanta oboru a zástupců studentů, kde by se sporné body vyřešily.
f) Problém s kuřáky
M. Rott upozornil na problém s kuřáky, kteří kouří velmi blízko vchodů do budovy (především na
schodech u zadního vchodu do přístavby budovy A). M. Kolář uvedl, že podobný problém byl
zmiňován již na zasedání AS TUL. Přestože je kouření zakázáno ve všech prostorách TUL (tedy i na
pozemcích TUL), není tento zákaz dodržován a lze ho obtížně vymáhat (stanovisko kvestora TUL).

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 15. 4. 2014

