Zápis z 2. jednání akademického senátu FM ze dne 29. 3. 2011
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Pavel Satrapa,
Lubomír Slavík
Studenti: Petr Holub, Jan Střelák, Martin Vitouš
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. (děkan), Ing. Dagmar Militká (tajemnice)
Program:
1) Výroční zpráva o hospodaření FM za rok 2010
Předloženou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2010 stručně okomentoval předseda senátu
a děkan FM. Ke zprávě bylo několik dotazů, které vysvětlila tajemnice fakulty. Následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2010“ s výsledkem 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
Po tomto bodu jednání opustila Ing. D. Militká.
2) Organizace voleb zástupců FM do AS TUL
Vzhledem ke končícímu mandátu zástupců FM v AS TUL je nutné zorganizovat na fakultě
volby nových zástupců. Na základě návrhů z jednotlivých ústavů byl sestaven návrh okrskové
volební komise. Senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje složení okrskové volební
komise pro volby zástupců FM do AS TUL ve složení: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. (MTI),
Ing. Petr Školník, Ph.D. (RSS), Ing. Mojmír Volf (NTI), Ing. Tomáš Drahoňovský (ITE) a
Ing. Jakub Hlavatý (MTI)“. Hlasování proběhlo s výsledkem: 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení bylo přijato.
Současně byl navržen následující harmonogram voleb:
- podávání návrhů kandidátů do 27. dubna 2011 (do 12:00 hodin),
- zveřejnění kandidátky do 28. dubna 2011,
- vlastní volba v týdnu od 9. do 13. května 2011,
- vyhlášení výsledků voleb do 13. května 2011.
Senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje navržený harmonogram voleb zástupců FM
do AS TUL“ s výsledkem 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Návrh nového člena vědecké rady FM
Děkan předložil návrh na jmenování prof. Ing. Zdeňka Plívy, Ph.D. do vědecké rady FM a
krátce návrh zdůvodnil. Následně proběhla krátká diskuse a poté senátoři hlasovali o usnesení
„AS FM schvaluje návrh děkana na jmenování prof. Ing. Zdeňka Plívy, Ph.D. do vědecké rady
FM“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Usnesení bylo přijato.
4) Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2012/13 pro české studenty
Děkan předložil návrh na zpřísnění podmínek pro přijetí bez přijímacích zkoušek do
navazujících studijních programů od akademického roku 2012/13. Stávající podmínky splňuje
přes 90 % studentů bakalářského studia a nedává možnost fakultě omezit počty přijímaných
studentů (např. na základě směrných čísel plánovaných MŠMT). V následné diskusi senátoři
zvažovali výhody a nevýhody tohoto kroku a poté hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje
předložené podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2012/13.“ Hlasování proběhlo
s výsledkem: 5 hlasů pro, 3 proti, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

5) Podmínky pro přijetí ke studiu zahraničních uchazečů pro obor EIS
Děkan předložil senátorům návrh podmínek pro přijetí ke studiu zahraničních uchazečů
přijímaných do studijního oboru Engineering of Interactive Systems vyučovaného v anglickém
jazyce a krátce návrh zdůvodnil. Po krátké diskusi bylo hlasováno o usnesení: „AS FM
schvaluje předložené podmínky pro přijetí zahraničních uchazečů pro obor EIS“ s výsledkem
9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
6) Interní předpis – Seznam pracovišť a režijních nákladových středisek FM
Na základě Pokynu kvestora č. 2/2011 musí každá fakulta mít schválený předpis upravující její
vnitřní strukturu režijních středisek. Proto byl senátorům předložen Seznam pracovišť a
režijních nákladových středisek FM. Senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje interní
předpis Seznam pracovišť a režijních nákladových středisek FM“ s výsledkem: 9 hlasů pro,
0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
7) Různé
M. Novák informoval členy studentské komory o možnosti účastnit se různých školení
organizovaných Akademickým centrem studentských aktivit.
M. Kolář připomenul děkanovi výrobu reklamních triček FM. Děkan slíbil zajištění výroby.
Z. Plíva informoval senátory o možnosti podávat připomínky ke koncepci „přestavby“
vysokého školství, prezentované v Pracovním návrhu věcného záměru zákona o vysokých
školách.
J. Koprnický informoval o stavu úprav webových stránek fakulty.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 30. 3. 2011

