Zápis z 13. jednání akademického senátu FM ze dne 1. 12. 2008
Přítomni:
Zaměstnanci: Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Milan Kolář, Lubomír Slavík, Josef Janeček,
Pavel Satrapa
Studenti: Lucie Pírková, Alena Kubelková, Adrian Šarman
Omluveni: Martin Rozkovec, Vít Lédl
Program:
1) Informace o volbách do studentské části AS FM
Předseda AS informoval přítomné o výsledcích voleb do studentské části AS, které proběhly
od 13. do 17. 10. 2008. Volební kandidátka obsahovala 5 jmen studentů, kteří se umístili
v následujícím pořadí:
1. Bc. Alena Kubelková (studentka 1. roč. NMS IT) 66 hlasů (27,6 %)
2. Ing. Lucie Pírková (doktorandka RSS)
56 hlasů (23,4 %)
3. Adrian Šarman (student 3. roč. BS IL)
51 hlasů (21,4 %)
4. Ing. Martin Rozkovec (doktorand ITE)
47 hlasů (19,7 %)
5. Ing. Jiří Kopal (doktorand NTI)
19 hlasů (7,9 %)
Mandát pro následující jednoleté funkční období získali první tři kandidáti. Voleb se zúčastnilo
122 studentů fakulty (tj. 14,8 %). Předseda senátu poděkoval odstupujícím senátorům za jejich
práci a uvedl nové senátory do funkce.
2) Volba místopředsedy ze studentské části AS FM
Do funkce místopředsedkyně byla navržena Alena Kubelková. O tomto návrhu bylo hlasováno
v tajném hlasování. Výsledky hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo.
Místopředsedkyní AS FM za studentskou část se pro následující roční funkční období stává
Alena Kubelková.
3) Změna Stipendijního řádu fakulty
V úvodu tohoto bodu nejprve M. Kolář stručně uvedl důvody úprav tohoto řádu. Nejdůležitější
změna nastává u prospěchových stipendií, kde fakulta přechází při jejich výpočtu
z aritmetického na vážený průměr. Dále se v stipendijním řádu doplňuje článek věnovaný
doktorským stipendiím a upřesňují se zde některé formulace. K návrhu proběhla krátká
diskuse. L. Pírková upozornila, že studenti v posledních ročnících studia (ve třetím ročníku BS
a ve druhém ročníku NMS) nemají motivaci pro získání výborného prospěchu, a proto
navrhuje vedení fakulty zvážit vyplácení mimořádných prospěchových stipendií při ukončení
studia. Nakonec bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje předložený návrh Stipendijního
řádu fakulty“ s výsledkem: 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
Po tomto bodu odešel L. Slavík
4) Různé
Proběhla krátká diskuse ke stavu studentského hodnocení kvality studia. Z. Plíva informoval,
že 6. 12. 2008 se rozjíždí nová verze tohoto hodnocení (včetně propagační kampaně).
M. Novák vyzval členy studentské komory AS k účasti na seminářích Akademického centra
studentských aktivit.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 1. 12. 2008

