Zápis z 9. jednání akademického senátu FM ze dne 8. 1. 2016
Přítomni:
Zaměstnanci: Leoš Beran, Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Jiří Kubín;
Studenti: Michal Rott, Ondřej Smola, Miroslava Rysová;
Omluveni: Jan Březina.
Hosté: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. (děkan), Mgr. Radek Pirkl.
Program:
1) Projednání záměru děkana jmenovat proděkany
Děkan předložil senátorům záměr jmenovat následující tři proděkany:
doc. Ing. Libor Tůma, CSc. – proděkan pro pedagogickou činnost,
doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium,
Ing. Miloš Hernych – proděkan pro vnější vztahy a studia v anglickém jazyce.
Dále děkan stručně okomentoval jejich výběr a kompetence. Proběhla krátká diskuse. Senátoři
nemají k uvedeným proděkanům výhrady.
2) Projednání podmínek pro přijetí ke studiu do BSP AVI
Děkan informoval senátory o nově udělené akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu, resp. oboru Aplikované vědy v inženýrství (AVI). Vzhledem k záměru
přijímat do obou oborů studenty od AR 2016/17, je třeba schválit podmínky pro přijetí. Proto
děkan předložil senátorům podmínky obdobné podmínkám pro ostatní bakalářské obory; pro
přijetí budou rozhodující předměty matematika a fyzika. Po krátké diskusi týkající se náročnosti
podmínek bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu do
bakalářského studijního oboru AVI“ s výsledkem 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo
přijato.
3) Projednání podmínek pro přijetí ke studiu do NMSP AVI
Pro přijetí do navazujícího studijního oboru AVI děkan navrhuje podmínky stejné jako pro ostatní
navazující studijní programy/obory. Senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje podmínky
pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního oboru AVI“ s výsledkem 8 hlasů
pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
4) Různé
a) Děkan informoval senátory o kritériích výběru členů nové vědecké rady FM a o jejím
předběžném složení. Konečná verze bude předložena na příštím zasedání AS FM.
b) Děkan informoval senátory o novém doktorském studijním programu, resp. oboru
Nanotechnologie, který byl na podzim roku 2015 akreditován na úrovni TUL. Do tohoto oboru
bude možné přijímat studenty až po dořešení legislativních změn vnitřních předpisů TUL.
c) Krátce senátoři diskutovali jednak o podpoře podávání nových projektů na úrovni FM, resp.
možnosti využívat oddělení OGP na CXI; jednak o podpoře e-learningu, resp. o chybějících
především mzdových prostředcích pro personální servis streamování.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
V Liberci dne 8. 1. 2016

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
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