Zápis ze 14. jednání akademického senátu FM ze dne 21. 6. 2013
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Zdeněk Plíva,
Studenti:
Marek Boháč, Michal Jadrný, Ondřej Smola
Omluveni: Pavel Satrapa, Lubomír Slavík
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.,
Ing. Dagmar Militká
Program:
1) Projednání Zprávy o hospodaření FM za rok 2012
Zpráva o hospodaření FM za rok 2012 byla projednávána již na minulém zasedání AS
FM. Děkan nyní krátce okomentoval aktualizaci některých dat v této zprávě. Následně
bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje Zprávu o hospodaření FM za rok 2012
předloženou děkanem“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo
přijato.
2) Projednání Výroční zprávy o činnosti FM za rok 2012
Děkan stručně okomentoval předloženou výroční zprávu. Zejména zdůvodnil, proč jsou
ve zprávě uvedeny i projekty řešené zaměstnanci fakulty, i když administrativně může být
projekt veden u jiné části TUL nebo i mimo univerzitu. Ke zprávě bylo jen několik
formálních připomínek, jejichž zapracování zajistí tajemník AS. Závěrem senátoři
hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje Výroční zprávu o činnosti FM za rok 2012
předloženou děkanem“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo
přijato.
3) Vyhlášení voleb do AS FM
Vzhledem ke končícímu mandátu stávajícího senátu (na podzim tohoto roku), je nutné
vyhlásit volby do AS FM. Předseda senátu navrhnul následující harmonogram voleb:
- podávání návrhů na kandidáty - do 17. 10. 2013 do 14:00,
- zveřejnění studentské a zaměstnanecké kandidátky – do 18. 10. 2013,
- zveřejnění seznamu voličů – do 21. 10. 2013,
- vlastní volba – 29. až 31. 10. 2013,
- vyhlášení výsledků voleb – 31. 10. 2013.
Dále byla navržena volební komise ve složení:
Ing. Lubomír Slavík, Ph.D. (MTI)
Ing. Jiří Málek, Ph.D. (ITE)
Ing. Radek Srb (doktorand MTI)
Ing. Jakub Říha (doktorand NTI)
Na závěr tohoto bodu senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM vyhlašuje volby do AS FM
s výše uvedeným harmonogramem a schvaluje výše uvedenou volební komisi“
s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
4) Různé
a) Schválení Seznamu pracovišť a režijních nákladových středisek
Vzhledem ke sloučení ústavu RSS s MTI je nutné zanikající ústav a jeho režijní
nákladové středisko vypustit z interního předpisu Seznam pracovišť a režijních
nákladových středisek (aby byl v souladu s přílohou č. 1 Statutu FM). Proto byl děkanem

předložen zmiňovaný předpis v aktualizované podobě. Následné hlasování o usnesení:
„AS FM schvaluje Seznam pracovišť a režijních nákladových středisek FM předložený
děkanem“ skončilo s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
b) Zveřejňování závěrečných prací v systému STAG
J. Koprnický informoval o tom, že v systému STAG jsou přístupné závěrečné práce
komukoli i před jejich obhájením. Některé informace o dřívějších závěrečných pracích
jsou přístupné bez přihlášení, u jiných závěrečných prací je nutné přihlášení. Navíc
katalogy závěrečných prací v univerzitní knihovně nejsou úplné. Prof. J. Nosek přislíbil
zjistit informaci o tom, zda je uvedené zpřístupňování závěrečných prací záměrné.
c) Návrh na změnu hodnoticí stupnice
J. Koprnický poukázal na nejednotnost při hodnocení studijních výsledků (číselná
stupnice s mínusy), zejména pak její ekvivalent v anglickém jazyce (písmena v ECTS
Grade, doslovný překlad české stupnice, či jiná anglická vyjádření). V krátké diskusi bylo
poukázáno na různé systémy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Tato nejednotnost by mohla
studenty v rámci mobilit při hodnocení na TUL uvést v omyl. Jakákoli změna hodnoticích
stupňů není však bez problémů a vyžaduje při zavádění případné přechodné období.
Z. Plíva slíbil projednat zmíněnou problematiku s prof. J. Kraftem, prorektorem pro
studijní záležitosti.
d) Informace o setkání FEL@PO
J. Koprnický informoval o setkání zástupců vedení elektrotechnických a podobných
technických vysokých škol a univerzit z ČR a SR – FEL@PO 2013. Zmínil se o některých
bodech jednání – placení skrytých poplatků za studium, vytváření různých výborů
v senátu (např. legislativní, hospodářský), placení náhrad senátorům, samostatný
rozpočet senátu aj.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 21. 6. 2013

