Zápis z 15. jednání akademického senátu FM ze dne 9. 4. 2009
Přítomni:
Zaměstnanci: Josef Janeček, Milan Kolář, Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Pavel Satrapa,
Lubomír Slavík
Studenti: Alena Kubelková, Lucie Pírková, Adrian Šarman
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. (děkan), Ing. Dagmar Militká (tajemnice)
Program:
1) Projednání Výroční zprávy o hospodaření FM za rok 2008
K předložené zprávě proběhla krátká diskuse, ve které tajemnice fakulty zodpověděla některé
dotazy senátorů. Poté bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje Výroční zprávu
o hospodaření za rok 2008“ s výsledkem 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo
přijato.
2) Projednání návrhu rozpočtu FM na rok 2009
Děkan zdůvodnil předkládaný rozpočet, uvedl kritéria jeho sestavování a hlavní rozdíly vůči
rozpočtu loňskému. V následné diskusi si senátoři vyjasňovali některé položky či jejich výši.
Nárůst INV prostředků na DFM vznikl zaokrouhlením po přerozdělení na ústavy. Na využití
těchto prostředků není konkrétní záměr a budou sloužit jako rezerva. Děkan přislíbil průběžnou
kontrolu čerpání specifického výzkumu podle pravidel během roku. Bylo navrženo několik
námětů na drobné úpravy kritérií, které by mohly být brány v úvahu pro tvorbu budoucího
rozpočtu: změny ohodnocení semestrálních a ročníkových projektů a vztah pro příděl
specifického výzkumu. Následně bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje rozdělení
finančních prostředků FM na rok 2009 předložené děkanem“ s výsledkem 8 hlasů pro, 0 proti,
0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato (hlasování se nezúčastnil ing. Slavík, který přechodně
zasedání opustil).
Po tomto bodu zasedání opustil doc. Plíva a ing. Militká.
3) Různé
a) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia
Senát si (na základě minulého zasedání – viz 14. jednání AS FM, bod 1) nechal zpracovat
výsledky studia v bakalářských studijních programech a výsledky SZZ v BS. Na jejich základě
doporučuje vedení fakulty upravit podmínky pro přijetí do NMS bez přijímacího testu takto
(předpokládá se uplatnění pro přijímání studentů do studijních programů od akademického
roku 2010/11): dosažení váženého průměru za celou dobu BS do hodnoty 2,5 včetně nebo
dosažení průměru max. 2,0 ze SZZ (počítá se aritmetický průměr dvou známek - z hodnocení
BP a z odborné rozpravy).
b) Informace o počtu uchazečů pro akademický rok 2009/10
Děkan stručně informoval senátory o aktuálním stavu přihlášek do jednotlivých oborů
bakalářského studia. Ke dni 8. 4. 2009 je přihlášeno celkem 381 uchazečů, což je nepatrně více
ve srovnání s loňským rokem.
c) Organizace semestrálních projektů v NMS
Senátoři doporučili zavést zapisování semestrálních projektů v navazujícím studiu obdobně
jako při zápisu DP na formuláři odevzdávaném na studijním oddělení a doporučili děkanovi
vydat vyhlášku upravující termín zápisu témat projektů.

d) Informace o přípravě projektu VaVpI
Děkan informoval o přípravě projektu v rámci Operačního programu výzkum a vývoj pro
inovace, který se připravuje na TUL a na jehož přípravě se podílí několik fakult (FM, FS, FT a
FP). Přenesl aktuální informace o založeném vysokoškolském Ústavu pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace a o navržené organizační struktuře tohoto ústavu. Ústav byl
založen pouze pro potřeby připravovaného projektu z důvodu samostatné evidence nákladů a
výnosů, přehledu dosažených výsledků a dalších monitorovacích ukazatelů.
e) Materiály ze semináře VŠ legislativa
Děkan fakulty obdržel materiály ze semináře ACSA vysokoškolská legislativa se vzory smluv,
žádostí a rozhodnutí a přislíbil, že materiály předá studijnímu oddělení.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 9. 4. 2009

