Zápis z 23. jednání akademického senátu FM ze dne 30. 9. 2010
Přítomni:
Zaměstnanci: Josef Janeček, Milan Kolář, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Pavel Satrapa,
Lubomír Slavík
Studenti: Martin Vitouš
Omluveni: Alena Kubelková, Adrian Šarman
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. (děkan), doc. Ing. Miroslav Svoboda
Program:
1) Organizace voleb do AS FM
Vzhledem ke končícímu mandátu studentské i zaměstnanecké části AS FM je nutné
zorganizovat volby do obou částí AS FM. Předseda senátu předložil návrh volební komise ve
složení: Doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D. (NTI)
Ing. Jan Koprnický, Ph.D. (MTI)
Ing. Lukáš Hubka, Ph.D. (RSS)
Ing. Martin Rozkovec (doktorand ITE)
Ing. Martin Vitouš (doktorand MTI)
Následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje volební komisi v navrženém
složení“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
Dále následovala krátká diskuse o harmonogramu voleb. Poté senátoři hlasovali o usnesení:
„AS FM schvaluje následující harmonogram voleb:
- podávání návrhů na kandidáty do 14. 10. 2010 do 14:00 hodin,
- zveřejnění studentské i zaměstnanecké kandidátky do 15. 10. 2010,
- zveřejnění seznamu voličů do 18. 10. 2010,
- vlastní volby proběhnou ve dnech 25. až 27. 10. 2010,
- vyhlášení výsledků voleb 27. 10. 2010.“
Hlasování skončilo s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
V další diskusi byly probírány dosud nevyjasněné příslušnosti akademických pracovníků TUL
k akademické obci fakulty v souvislosti s nově zavedenými skupinami pracovních činností C a
D. Zdeněk Plíva se pokusí o zajištění závazného výkladu na půdě AS TUL. Pokud do začátku
voleb na FM nedojde k jednoznačnému výkladu, AS FM má za to, že platí článek 29, odst. (2)
Statutu TUL bez ohledu na skupinu pracovní činnosti vykonávanou na FM (pokud pracovník
vykonává na TUL obě skupiny činnosti C i D).
2) Různé
M. Novák zjišťoval stav rozpracovanosti Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FM na další pětileté období 2011-2015. Děkan
předloží tento dokument na zasedání vědecké rady FM dne 3. 11. 2010 a poté jej bude
schvalovat AS FM.
Z. Plíva stručně informoval senátory o zasedání Rady VŠ. Hlavními tématy bylo spuštění
zkušebního provozu registru profesorů a docentů, návrh novely VŠ zákona, zásady sestavování
rozpočtu pro následující roky a kontrola doktorských studijních programů.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 30. 9. 2010

