Zápis z 10. jednání akademického senátu FM ze dne 25. 6. 2012
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva,
Pavel Satrapa, Lubomír Slavík
Studenti:
Marek Boháč, Jan Opálka
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., Michal Jadrný, Marianna Hokrová
Program:
1) Projednání Výroční zprávy o činnosti FM za rok 2011
Děkan předložil senátorům Výroční zprávu o činnosti FM za rok 2011. Ke zprávě bylo
množství formálních připomínek a drobných upřesnění. Senátoři se také dohodli, že příští
výroční zpráva již nebude členěná ve většině kapitol podle ústavů, což vede k množství
duplicit. Na závěr diskuse bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje Výroční zprávu
o činnosti FM za rok 2011 po zapracování projednaných připomínek“. Pro usnesení bylo
8 hlasů, 0 proti a 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
2) Různé
a) Dodržování směrnice rektora č. 3/2011
M. Kolář připomněl směrnici rektora č. 3/2011 „Užívání znaku a loga na TUL“ a
související Manuál jednotného vizuálního stylu TUL. Na FM je třeba důsledněji dodržovat
tuto směrnici, zejména v oficiálních dokumentech DFM a SFM. M. Novák v této
souvislosti upozornil i na závěrečné studentské práce (BP a DP), které nevyhovují jak
z hlediska používání loga, tak z hlediska nerozebiratelnosti svázané práce. Děkan přislíbil
věnování většího důrazu na dodržování zmíněné směrnice.
b) Studentské hodnocení kvality výuky
Senátoři se věnovali rozboru výsledků studentského hodnocení kvality výuky za ZS
akademického roku 2011/12. Mezi nejhůře hodnocené předměty patří Vestavné systémy
(vyučovaný pro 3. roč. BS IT FM) a Vybrané statě z elektroniky (vyučovaný pro 1. roč.
NMS FS). Problémy budou řešeny ve spolupráci s vedoucím ústavu MTI a proděkanem
pro pedagogickou činnost.
c) Revize Statutu FM a ostatních vnitřních předpisů FM
M. Novák upozornil na nevyhovující Disciplinární řád pro studenty fakulty. Disciplinární
komise by měla být trvale jmenovaným orgánem fakulty. Také doporučil zvýšit počet
členů komise ze stávajících dvou, kdy pro usnášení stačí přítomnost jediného člena. Dále
navrhl upravit Statut FM a související předpisy tak, aby se sjednotila délka volebního
období studentské a zaměstnanecké části a vyřešil se problém s ukončením mandátu
studentů, kteří pokračují z bakalářského do magisterského nebo doktorského stupně
studia. Připomínky senátorů na úpravu předpisů shromáždí do 31. 7. 2012 Z. Plíva a
vytvoří výsledný návrh pro následnou diskusi.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 26. 6. 2012

