Zápis
z 3. zasedání vědecké rady
Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
Technické univerzity v Liberci
2. funkční období děkana, konané ve středu 14. dubna 2021
on-line v prostředí Google-Meet [meet.google.com/ctr-jwda-mie]
Celkový počet členů vědecké rady FM: 29
Přítomni:
29 členů vědecké rady FM (viz prezenční listina)
Omluveni: 0 členů vědecké rady FM
Hosté:
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. – rektor TUL, připojen online
doc. Ing. Otto Severýn, Ph.D. – člen AS FM, připojen online
Děkan fakulty seznámil vědeckou radu s programem zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Představení koncepce Strategického záměru FM na období 2021 – 2025.
Projednání Plánu realizace strategického záměru na rok 2021.
Projednání návrhu na změnu garanta magisterských studijních programů MEA a ME-m.
Projednání návrhu akreditace doktorského studijního programu Nanotechnologie.
Schvalování školitele v doktorském studijním programu AVI
Různé.

Na úvod jednání děkan seznámil členy vědecké rady se systémem hlasování. Skrutátoři nebudou při
online jednání určeny, výsledky hlasování budou zaznamenány do příslušného formuláře přiloženy
k zápisu.
VR FM návrh programu schválila tichým souhlasem.
1. Představení koncepce Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí FM na období 2021 – 2025
Děkan fakulty představil koncepci Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti (dále jen SZ)
fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na období 2021-2025 s výhledem do roku
2030. V následné diskusi zazněly náměty na doplnění, či upřesnění některých formulací a byl
diskutován i směr Strategického záměru FM do roku 2030.
2. Projednání realizace strategického záměru na rok 2021
Děkan fakulty komentoval hlavní body Plánu realizace (dále jen PR) Strategického záměru vědecké
a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti FM TUL pro rok 2021 (dále
„PRSZ-2021“). V následné diskusi zazněly náměty na doplnění či upřesnění některých formulací.
USNESENÍ
Vědecká rada FM TUL na svém zasedání dne 14.4.2021 projednala Strategický záměr
vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty pro roky 2021-2025 a Plán realizace SZ pro rok 2021
(pro:28, proti:0, zdržel se:0)
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3. Projednání návrhu na změnu garanta magisterských studijních programů MEA a ME-m
Děkan fakulty komentoval návrh na garanta magisterských studijních programů 3906T001
Mechatronics (MEA) a Mechatronika (ME) v osobě garanta již nově akreditovaných MSP akreditaci
doc. Dr. Mgr. Jaroslav Hlavy
Po diskusi bylo formulováno usnesení k návrhům.
USNESENÍ
Vědecká rada FM TUL na svém zasedání dne 14.4.2021 projednala návrh garanta MSP MEA
a MSP ME (3906T001).
(pro:29, proti:0, zdržel se:0)
4. Projednání návrhu akreditace doktorského studijního programu Nanotechnologie
Děkan FM v souladu s Řádem pro akreditaci studijních programů TUL předložil Vědecké radě
návrh akreditace doktorského studijního programu Nanotechnologie (opakovaně, poslední projednání
proběhlo na VR v 11/2018). V následné diskusi zaznělo několik komentářů a dotazů k předloženému,
zejména na zaměření tohoto DSP a odlišení od ostatních DSP na FM.
USNESENÍ
Vědecká rada FM TUL na svém zasedání dne 14. 4. 2021 projednala návrh akreditace DSP
NANO; v souladu s §30 odst. 1b) ZVŠ návrh DSP NANO schvaluje a postupuje jej rektorovi TUL ke
schválení podle §12 odst. 1b) ZVŠ.
(pro:25, proti:0, zdržel se:4)
5. Schvalování školitelů v doktorském studijním programu
Vědecké radě byly předloženy podklady pro schválení nového školitele v DSP AVI:
Návrh na jmenování školitelem v doktorském studiu na FM
Studijní
počet
hlasů počet hlasů
obor
příjmení, jméno, titul
„ANO“
„NE“
pracoviště
AVI
KCH,
FP
TUL
RNDr. Michal Řezanka,
29
0
Ph.D.
ONCH, CxI
AVI = studijní program P0788D270007Aplikované vědy v inženýrství a P0788D270006 Applied
Sciences in Engineering
USNESENÍ
VR FM TUL na svém zasedání dne 14. 4. 2021 schválila v souladu se SZŘ TUL nového školitele pro
DSP AVI.
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6. Různé




Děkan FM prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. informoval členy VR FM o dalším předpokládaném
termínu zasedání VR FM. Navrhnut je termín na červen 2021 a další předpokládané termíny
15.9.2021 nebo 24.11.2021. Vzhledem k pandemii COVID-19, není pevné datum červnového
zasedání stanoveno.
V bodě Různé bylo též diskutována hybridní forma habilitací a jmenovacích řízení nejen na FM,
ale i na dalších univerzitách.

Konkrétní pozvánky a informace o programu s odkazy na pracovní materiály budou rozeslány
s dostatečným předstihem.

V Liberci dne 14. dubna 2021

podepsal Ing.
Ing. Zdeněk Digitálně
Zdeněk Plíva
Datum: 2021.04.14 14:15:55
Plíva
+02'00'
…………………………………….

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
děkan
Zapsala: Ing. Simona Kuncová
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