Zápis ze 14. jednání akademického senátu FM ze dne 4. 3. 2009
Přítomni:
Zaměstnanci: Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Milan Kolář, Lubomír Slavík, Josef Janeček,
Pavel Satrapa
Studenti: Lucie Pírková, Alena Kubelková
Omluveni: Adrian Šarman
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., děkan
Program:
1) Schválení podmínek pro přijetí ke studiu na FM
Děkan krátce zdůvodnil připravený materiál. Podmínky přijetí se nemění, pouze byly doplněny
pro nově otevíraný obor Nanomateriály, kde jsou přijímací testy z matematiky a fyziky nebo
chemie (uchazeč bude moci absolvovat oba přijímací testy - z fyziky i z chemie - a bude mu
započítán test s lepším výsledkem). V oboru Nanomateriály bude pro přijetí do navazujícího
magisterského studia rozhodující výsledek motivačního pohovoru před komisí. Z důvodů
objektivity děkan přislíbil sestavení této komise ze zástupců fakult podílejících se na výuce.
Senátoři doporučili pro budoucí přijímací řízení (pro AR 2010/11) zvážit zpřísnění podmínek
pro přijetí bez přijímacího testu do navazujícího magisterského studia u zbývajících oborů
AŘII, ME, IT a PI. V této souvislosti bude na nejbližší zasedání senátu připravena statistická
analýza prospěchu v BS. Na závěr senátoři hlasovali o usnesení „AS FM schvaluje předložené
podmínky pro přijetí ke studiu na FM“ s výsledkem 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo.
Usnesení bylo přijato.
2) Diskuse o přípravách Bílé knihy terciárního vzdělávání
Předseda senátu vyzval senátory k diskusi k aktuálním otázkám průběhu přípravy Bílé knihy
terciárního vzdělávání. V následné diskusi byl nejčastěji kritizován významný problém
ohrožení samosprávy VŠ, nejasné pravomoci správních rad, kategorizace VŠ, návaznost na
středoškolské vzdělávání, otázka financování VŠ aj. Rovněž byla kritizována forma
komunikace MŠMT se zástupci VŠ a přístup k jejich připomínkám a také příliš rychlá příprava
věcného záměru zákona vycházejícího z Bílé knihy. Většina senátorů se však shodla, že v Bílé
knize jsou i mnohé pozitivní myšlenky, které mohou zlepšit konkurenceschopnost VŠ. Přesto
je Bílá kniha ve svém celku nepřijatelná jako základ pro reformu českého terciárního školství a
senátoři sdílí obavy vyjádřené v posledních týdnech akademickou veřejností, zejména
v Hradeckém prohlášení (ze dne 4. 2. 2009) nebo ve stanovisku České konference rektorů
k Bílé knize terciárního vzdělávání. Na závěr tohoto bodu senátoři hlasovali o usnesení „AS
FM podporuje stanovisko AS TUL (vyjádřené na svém zasedání dne 10. 2. 2009) a připojuje se
k Hradeckému prohlášení“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel. Usnesení bylo
přijato.
3) Různé
a) Alena Kubelková navrhla doplnění fotografií členů AS na webové stránky FM (v části
„Složení akademického senátu“), což by mělo pomoci k odstranění anonymity jeho členů.
Ostatní senátoři nemají námitek.
b) Dále se senátoři dohodli, že studentská komora AS zřídí „kontaktní“ místo, které bude
určeno zejména k podávání připomínek a námětů studentů fakulty. AS si od tohoto záměru
slibuje těsnější kontakt se studenty FM a jejich většího zapojení do ovlivňování chodu fakulty.

Přesné místo včetně „úředních“ hodin bude zveřejněno na webových stránkách FM, v sekci
AS.
c) Na závěr děkan fakulty seznámil senátory s připravovaným rozpočtem FM na rok 2009 a
jeho předběžnou velikostí (rozpočet není dosud schválený AS TUL). Dále se děkan zmínil
o kritériích rozdělování rozpočtu v rámci fakulty. Většina kritérií bude převzata z minulého
roku, zásadnější změna nastane zejména při rozdělování režie projektů.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 4. 3. 2009

