Zápis z 9. jednání akademického senátu FM ze dne 2. 5. 2012
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva,
Pavel Satrapa, Lubomír Slavík
Studenti:
Marek Boháč
Omluveni: Michal Jadrný, Jan Opálka
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.,
Ing. Dagmar Militká
Program:
1) Projednání Žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke
jmenování profesorem
Proděkan J. Nosek uvedl a zdůvodnil Žádost o udělení akreditace pro habilitační řízení
a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikované vědy v inženýrství. Následně
proběhla krátká diskuse, a to zejména k účelu přílohy o vymezení oboru, kde jsou
uvedeny 3 hlavní výzkumné aktivity zmiňovaného oboru. Závěrem diskuse je souhlas
senátorů s podáním žádosti a její doporučení k předložení vědecké radě FM.
2) Projednání Žádostí o prodloužení platnosti akreditace oboru Nanomateriály
Proděkan J. Nosek krátce seznámil senátory se Žádostmi o prodloužení platnosti
akreditace jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského studia oboru
Nanomateriály (dosavadní akreditace končí 31. 12. 2012). V předkládaných žádostech
dochází k minimálním úpravám vůči stávající akreditaci. AS FM žádosti projednal
a doporučuje obě žádosti předat ke schválení vědecké radě FM.
Po tomto bodu odešel P. Satrapa a J. Nosek.
3) Schválení rozpočtu FM na rok 2012
Děkan V. Kopecký stručně okomentoval předložený rozpočet a zdůraznil zejména změny
vůči předešlému roku (změna ve financování proděkanů a děkana, úprava přerozdělení
117 aj.). M. Novák uvedl problém s rozdělováním RIV výsledků – vznikají financováním
z různých zdrojů (projektů), ale počítají se podle příslušnosti zaměstnance. M. Kolář
kritizoval nevyvážené ohodnocení projektů, bakalářských a diplomových prací. Proběhla
krátká diskuse, dotazy senátorů byly zodpovězeny tajemnicí D. Militkou a děkanem
V. Kopeckým. Na závěr senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje návrh rozpočtu
FM pro rok 2012 předložený děkanem. Případné úpravy rozpočtu v průběhu roku budou
rozděleny mezi jednotlivé ústavy a děkanát ve stejném poměru jako předložený
rozpočet.“ Pro usnesení bylo 6 hlasů, 0 proti a 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 2. 5. 2012

