Zápis z 22. jednání akademického senátu FM ze dne 29. 6. 2010
Přítomni:
Zaměstnanci: Josef Janeček, Milan Kolář, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Pavel Satrapa,
Lubomír Slavík
Studenti: Alena Kubelková, Martin Vitouš
Omluven: Adrian Šarman
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. (děkan)
Program:
1) Projednání Výroční zprávy FM za rok 2009
Předloženou výroční zprávu stručně okomentoval předseda senátu. Vzhledem k tomu, že
senátoři měli zprávu delší dobu k dispozici a do zprávy byly předem zapracovány jejich
připomínky, diskuse ke zprávě byla stručná. Po obsahové stránce nebyly ke zprávě žádné
připomínky, bylo pouze několik formálních upřesnění (číslování stránek, ak. tituly,
formátování, apod.). Následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje Výroční
zprávu FM za rok 2009 předloženou děkanem“ s výsledkem 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení bylo přijato.
2) Různé
Proběhla krátká diskuse v souvislosti s novým Vnitřním mzdovým předpisem TUL platným od
25. 6. 2010, který zavádí nové mzdové skupiny. Kromě původních skupin A (akademický
pracovník) a B (administrativní, technický nebo obslužný pracovník) zavádí skupinu C
(vědecký pracovník) a D (pedagogický pracovník). Diskutována byla potřeba jednoznačného
stanovení vztahu zmiňovaných skupin k akademické obci (jak univerzity, tak fakulty)
v kontextu stávající legislativní úpravy.
M. Novák informoval senátory o prošetřování podnětu Jindřicha Jurigy ohledně zrušení
zapsaných předmětů. Studijní oddělení v daném případě postupovalo korektně v souladu se
Studijním a zkušebním řádem TUL. Zapsáním předmětu se předmět stává závazným a děkan
jej může zrušit pouze na základě důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu (čl. 9,
odst. (7), body a) až e)). Tyto podmínky žádost pana Jurigy nesplňovala.
J. Janeček zmínil problémy svého diplomanta se semestrální stáží, díky níž diplomant nestihl
v daném roce splnit zapsaný předmět a do váženého průměru se mu počítal s hodnocením 4.
Proto navrhuje rozšíření důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu TUL pro zrušení
zapsaného předmětu.
Děkan seznámil senátory s výsledky právě ukončených státních závěrečných zkoušek. Úspěšně
je absolvovalo 45 studentů bakalářského studia (6 studentů bylo neúspěšných) a 68 studentů
navazujícího magisterského studia (8 studentů neuspělo). S vyznamenáním ukončili studium
3 studenti bakalářských programů a 9 studentů navazujících programů. Do doktorandského
studia je přihlášeno 12 studentů.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 29. 6. 2010

