Zápis z 18. jednání akademického senátu FM ze dne 23. 10. 2009
Přítomni:
Zaměstnanci: Josef Janeček, Milan Kolář, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Pavel Satrapa,
Lubomír Slavík
Studenti: Alena Kubelková, Adrian Šarman
Omluveni: Lucie Němcová
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., Ing. Jan Václavík, Bc. Karel Blavka
Program:
1) Projednání aktualizace dlouhodobého záměru FM pro rok 2010
Senátoři projednali předloženou aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty pro rok 2010. Vzhledem k tomu, že některé
připomínky senátorů byly již v materiálu zapracovány, diskuse byla stručná. Podle §27 bod
1 h) VŠ zákona musí být ale dlouhodobý záměr nejprve projednán ve vědecké radě fakulty a
následně potom schválen senátem. Přítomní senátoři jednomyslně souhlasili s případným
elektronickým odsouhlasením aktualizace dlouhodobého záměru FM pomocí e-mailu po
projednání ve VR.
2) Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na FM
Děkan předložil a krátce zdůvodnil změnu podmínek pro přijetí ke studiu na FM. Úprava se
týká přijímání do navazujícího magisterského studia bez přijímacího testu, kde se mění hranice
průměru dosaženého u SZZ z dosavadních 2,5 na 2,0. Důvodem je, že hranici průměru 2,5
dlouhodobě dociluje přes 90 % studentů, kteří jsou pouze na základě přihlášky automaticky
přijímáni do NMS. Podle dosavadních statistik projde nově stanovenou hranici 2,0 přes 70 %
studentů do NMS bez přijímacích testů. Jelikož k této změně došlo na základě doporučení
senátu (viz 15. zasedání AS FM ze dne 9. 4. 2009), bylo k návrhu jen několik formálních
připomínek. Nakonec senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje podmínky přijetí ke
studiu na FM předložené děkanem“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo (J. Janeček
nebyl hlasování přítomen).
3) Organizace voleb do studentské části AS FM
Vzhledem k tomu, že senátorům za studentskou část AS vyprší dne 1. 12. 2009 roční mandát,
musí AS uspořádat volby do své studentské části. V souladu s Volebním a jednacím řádem AS
FM senát navrhuje následující členy volební komise: Ing. Jana Václavíka (zaměstnance MTI),
Ing. Jana Strnada (doktoranda MTI), Ing. Julii Volfovou (doktorandku NTI), Ing. Ondřeje
Hniličku (doktoranda ITE) a Bc. Karla Blavku (studenta 2. roč. NMS-IT). Dále senát navrhuje
následující harmonogram voleb:
- podávání návrhů kandidátů do 11. 11. 2009,
- zveřejnění kandidátky do 13. 11. 2009,
- volby v týdnu od 23. do 27. 11. 2009,
- vyhlášení výsledků voleb do 30. 11. 2009.
Senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje navržené členy volební komise a navržený
harmonogram voleb“ s výsledkem 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Různé
a) Informace o auditu čerpání prostředků specifického výzkumu
M. Novák seznámil senátory o závěru Auditorské zprávy č. 4/09 o čerpání prostředků
specifického výzkumu. V této souvislosti provedl předseda AS namátkovou kontrolu
vybraných položek na jednotlivých ústavech, zda je jejich čerpání v souladu s danými
podmínkami. Závěrem senátoři diskutovali o potřebě prohloubit kontrolní činnost senátu
v oblasti správnosti čerpání rozpočtových prostředků. S děkanem bylo dohodnuto pověření
tajemnice fakulty touto namátkovou kontrolou a přípravou materiálů pro AS.
b) Uznávání zkoušek
Děkan informoval senátory o problému s uznáváním absolvovaných zkoušek (zejména s tím
spojenou velkou administrativní zátěží) u studentů, kteří jsou buď opakovaně přijímáni na
fakultu, nebo kteří přicházejí z jiných fakult. Z krátké diskuse bylo doporučeno stanovit pro
tento účel jasná pravidla, včetně neuznávání absolvovaných zkoušek s prospěchem „dobře“.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 23. 10. 2009

