Zápis z 8. jednání akademického senátu FM ze dne 30. 3. 2012
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva,
Pavel Satrapa, Lubomír Slavík
Studenti:
Marek Boháč, Michal Jadrný
Omluveni: Jan Opálka
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.,
Ing. Dagmar Militká, Ing. Štěpánka Klímková
Program:
1) Projednání změny podmínek pro přijetí do studijních programů FM
Proděkan Nosek uvedl a zdůvodnil změny podmínek pro přijetí do studijních programů
FM od akademického roku 2013/14. U bakalářských programů se změny týkají zejména
určité bonifikace přihlášených uchazečů, pokud vykonají obtížnější variantu maturitní
zkoušky z matematiky nebo jsou aktivní v různých technických soutěžích a olympiádách.
Další změnou je požadavek na doložení jazykových dovedností podle vybraného
studijního oboru (čeština nebo angličtina). Po krátké diskusi senátoři hlasovali
o usnesení: „AS FM schvaluje návrh nových podmínek pro přijetí do studijních programů
FM od AR 2013/14“ s výsledkem 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
Po tomto bodu odešel Z. Plíva.
2) Projednání návrhu na složení vědecké rady FM
Děkan předložil senátu návrh složení vědecké rady FM pro své druhé funkční období
(2012-2015). Stručně zdůvodnil drobné změny vůči předchozí vědecké radě. Poté bylo
hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje předložený návrh vědecké rady FM“
s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Projednání návrhu na jmenování proděkanů FM
Děkan seznámil senátory se záměrem jmenovat pro své druhé funkční období 2012-2015
stejné tři proděkany jako v minulém období (prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. – proděkan
pro pedagogickou činnost a zahraniční studijní programy, prof. Ing. Jan Nouza, CSc. –
proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky, prof. Ing. Aleš Richter, CSc. – proděkan
pro rozvoj a kooperaci s průmyslem) a stručně návrh zdůvodnil. K návrhu nebyly ze
strany senátorů připomínky a AS FM bere návrh na jmenování proděkanů na vědomí.
4) Projednání Výroční zprávy o hospodaření FM za rok 2011
Tajemnice fakulty stručně uvedla předloženou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2011
a okomentovala nejdůležitější hospodářské výsledky. Po vysvětlení drobných dotazů
senátorů bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje Výroční zprávu o hospodaření
FM za rok 2011“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

5) Různé
a) Náměty na zlepšení dovedností z anglického jazyka u studentů FM
Vedení FM reagovalo na požadavek zlepšení jazykových dovedností studentů (řešeno na
5. zasedání AS FM dne 16. 11. 2011) a proděkan Nosek navrhnul několik variant, které
byly doporučeny jednotlivým vyučujícím na fakultě. Senát návrh uvítal, i když bylo
upozorněno, že část studentů studovala jiný jazyk a angličtina pro ně může představovat
vážnou překážku.
b) Studentské hodnocení kvality
M. Novák upozornil na zveřejnění výsledků studentského hodnocení kvality za zimní
semestr AR 2011/12. Hodnocení se díky propagaci zúčastnilo velké procento studentů,
bohužel výsledky zkresluje současné používání kladných a záporných otázek a
nekorektní vyhodnocování nezodpovězených otázek. Vedení FM bylo vyzváno k reakci
na připomínky a jejich zveřejnění.
c) Soutěž Fakulta roku
Fakulta byla vyzvána k účasti v soutěži o nejlepší fakultu roku 2012. Na webových
stránkách www.fakultaroku.cz se již objevil krátký text a foto fakulty, které nejsou příliš
reprezentativní. Senátoři se pokusí o aktualizaci zmíněných dat a přes webové stránky
FM zajistí soutěži propagaci.
d) SCIO testy
M. Novák informoval o nabídce používat při přijímacím řízení na FM národní srovnávací
zkoušky společnosti SCIO. V krátké diskusi se senátoři vyslovili proti přijetí této nabídky.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 2. 4. 2012

