Zápis z 21. jednání akademického senátu FM ze dne 29. 3. 2010
Přítomni:
Zaměstnanci: Josef Janeček, Milan Kolář, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Pavel Satrapa,
Lubomír Slavík
Studenti: Alena Kubelková, Adrian Šarman, Martin Vitouš
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. (děkan), Ing. Dagmar Militká (tajemnice)
Program:
1) Projednání Výroční zprávy o hospodaření FM za rok 2009
Předloženou zprávu stručně okomentoval předseda senátu a děkan FM. Vzhledem k tomu, že
nejasnosti ve zprávě byly vysvětleny již na neformální schůzce senátorů s tajemnicí a děkanem
dne 25. 3. 2010, diskuse ke zprávě byla stručná. Následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS
FM schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009“ s výsledkem 9 hlasů pro, 0 proti, 0
se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
2) Projednání návrhu rozpočtu FM na rok 2010
Děkan zdůvodnil předkládaný rozpočet a okomentoval rozdíly vůči roku 2009. Následovala
krátká diskuse k některým položkám. Poté bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje
rozdělení finančních prostředků FM na rok 2010 předložené děkanem“ s výsledkem 9 hlasů
pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Diskuse nad výsledky SHK za ZS 2009/10
Senátoři se zabývali nedávno zveřejněnými výsledky studentského hodnocení kvality za ZS
2009/10 týkající se FM. Počet respondentů byl opět nízký, i když ze všech ostatních fakult
TUL největší – k předmětům FM se vyjádřilo 74 studentů naší fakulty (10,1 %) a 30 studentů
z jiných fakult. Nejvíce kritizované předměty budou dále řešeny s pedagogickým proděkanem
a příslušnými vyučujícími. Alena Kubelková zašle garantům předmětů příslušné připomínky a
upozorní je na možnost vyjádření se k nim prostřednictvím nového portálu STAGu. Práce
studijního oddělení FM byla hodnocena opět velmi kladně.
4) Různé
M. Novák informoval o zájmu studentů o vybrané propagační materiály fakulty (např. trička), i
za cenu úhrady nákladů. Senátoři většinou zmiňovanou aktivitu podpořili. Děkan přislíbil
zvážit případné náklady.
Z. Plíva stručně informoval přítomné senátory o zasedání předsednictva Rady VŠ a o uvažovaných záměrech MŠMT (podpora pouze standardní doby studia, zohlednění V/V výsledků
i v příspěvku na vzdělávací činnost školy, chystané změny v zákonu o VŠ (111/98Sb) –
zavedení garantů studijních programů, zavedení registru docentů a profesorů, podmínky
kontroly RIV, spuštění ALFA projektu TA-ČR aj.).
L. Slavík tlumočil požadavky studentů na instalaci stojanů pro jízdní kola. Jelikož tato
problematika přesahuje kompetence senátu FM, slíbil Z. Plíva projednání tohoto bodu
s kvestorem TUL.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 29. 3. 2010

