Zápis z 13. jednání akademického senátu FM ze dne 7. 5. 2013
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Zdeněk Plíva,
Pavel Satrapa, Lubomír Slavík
Studenti:
Marek Boháč, Michal Jadrný, Ondřej Smola
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.,
Ing. Dagmar Militká
Program:
1) Projednání Zprávy o hospodaření FM za rok 2012
Předloženou zprávu stručně okomentoval jednak děkan, jednak tajemnice FM. Vzhledem
k tomu, že v poslední době ještě došlo ke změnám v centrálních ekonomických datech
TUL, bude nutné Zprávu zaktualizovat. Vlastní schvalování Zprávy o hospodaření FM
bylo přesunuto na příští zasedání AS FM.
2) Projednání rozpočtu FM na rok 2013
Děkan předložil senátorům návrh rozpočtu FM na tento rok a jednotlivé položky
okomentoval. Srovnal i letošní rozpočet s loňským. K drobným změnám došlo zejména
vlivem nové metody vykazování způsobilých nákladů na TUL (full-cost). Rozpočet byl
projednán na grémiu děkana a akceptují jej jednotliví vedoucí ústavů. Po krátké diskusi
senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje rozpočet FM na rok 2013 předložený
děkanem“ s výsledkem 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Projednání studentského hodnocení kvality
Senátoři se zabývali výsledky studentského hodnocení kvality za zimní semestr AR
2012/13. Prof. Nosek jako proděkan pro pedagogickou činnost shrnul jak positivní, tak
zejména negativní reakce studentů. Navrhnul časový plán opatření vedení fakulty, které
zahrnuje úpravy studijních plánů, vyjádření pedagogů a vedoucích pracovišť
k připomínkám, které budou zveřejněny v portálu IS STAG, pohovory s nejvíce
kritizovanými pedagogy aj. V diskusi byly probírány některé konkrétní připomínky
a možná řešení. Provedená opatření budou zveřejněna na webu FM.
4) Projednání návrhů a připomínek k BS
Na základě aktivit O. Smoly ze studentské části AS FM byl proveden dotazníkový
průzkum mezi studenty 1. roč. NMS oboru IT týkající se připomínek a návrhů změn
v bakalářském oboru IT. Prof. Nosek ocenil tyto aktivity a naznačil kroky řešící některé
z připomínek. Rovněž seznámil senátory s vyjádřením doc. Chaloupky, garanta
zmiňovaného oboru IT.
5) Různé
a) Návrh na prodloužení akreditace oboru EIS pro dostudování
Prof. Nosek seznámil senátory s žádostí o prodloužení akreditace na dostudování pro
studenty navazujícího magisterského studijního oboru Engineering of Interactive
Systems, který je uskutečňován ve spolupráci s Univerzitou Paul Sabatier v Toulouse
ve Francii. Zmínil se také o budoucích plánech přípravy nové akreditace včetně zapojení
třetí univerzity do její realizace. Senátoři podpořili aktivity ohledně podání nové akreditace
a souhlasí s podáním žádostí na prodloužení stávající akreditace pro dostudování.

b) Informovanost o zahraničních studijních programech
M. Jadrný se zmínil o problémech s informovaností zejména ohledně závěrečných prací
u studijního oboru Mechatronics, který je uskutečňován ve spolupráci s HS Zittau/Görlitz
v Německu. Prof. Nosek vidí problém v nedostatečné komunikaci zejména mezi studenty
a garantem oboru doc. Modrlákem. Některé významné informace budou uvedeny na
webu FM.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 9. 5. 2013

