Zápis z 11. jednání akademického senátu FM ze dne 30. 6. 2008
Přítomni:
Zaměstnanci: Miroslav Novák, Josef Janeček, Milan Kolář, Lukáš Matela
Studenti: Lucie Pírková, Martin Rozkovec, Vít Lédl
Omluveni: Zdeněk Plíva, Lubomír Slavík
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc., doc. Ing. Miroslav
Svoboda, doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D., doc. Ing. Milan
Hokr, Ph.D., Ing. Josef Novák, Ph.D., Ing. Miroslav Holada, Ph.D., Ing. Josef Chaloupka,
Ph.D., Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D., Ing. Leoš Beran, Ph.D., Ing. Jan Václavík.
Program:
1) Změna názvu fakulty
Děkan navrhl změnu názvu fakulty na „Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových
studií“ a nový název zevrubně zdůvodnil. K tématu proběhla rozsáhlá diskuse, které se dále
zúčastnil J. Šembera, M. Novák, J. Novák, M. Svoboda, J. Nosek, M. Kolář, L. Matela, M.
Rozkovec, J. Chaloupka, M. Holada, P. Satrapa a L. Beran. Diskuse se týkala jak potřebnosti
změny názvu a formy diskuse s akademickou obcí o názvu, tak různých variant možného
názvu. Následně bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje změnu názvu z „Fakulty
mechatroniky a mezioborových inženýrských studií“ na „Fakultu mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií“ s výsledkem 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 se zdržel. Usnesení bylo
přijato.
Po tomto jednacím bodu většina hostů odešla, zůstal prof. Kopecký, prof. Nosek a
doc. Svoboda.
2) Statut FM
Již na minulém zasedání AS FM bylo diskutováno o změnách Statutu FM a byla sestavena
aktualizovaná verze statutu. Ta byla dána k připomínkám kolegiu děkana. Na základě
připomínek byly ve statutu provedeny ještě dvě drobné změny: v § 10 doplněno slovo
studenti a v § 23, 1. odstraněno slovo pravidla na začátku druhé věty. Dále bude změněn
název fakulty, dle usnesení v bodu 1. Senátoři poté hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje
předložený návrh statutu fakulty včetně citovaných změn“ s výsledkem: 6 hlasů pro, 0 proti, 1
se zdržel. Usnesení bylo přijato.
Poté jednání opustil doc. Svoboda.
3) Různé
a) Změna rozpočtu
Děkan požádal senát o změnu pravidel čerpání rezervy specifického výzkumu (činnost 116).
Rezerva byla původně plánována pouze na stipendia doktorandů. Děkan požádal o rozšíření
čerpání na mimořádná stipendia studentů bakalářských a magisterských studijních programů.
Zvýšená potřeba peněz je dána nadprůměrnými výsledky studentů u SZZ (ocenění studentů
s vyznamenáním, ceny děkana). Senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM souhlasí se záměrem
použít rezervu specifického výzkumu také na stipendia studentů BSP a NMSP“. Hlasování
skončilo s výsledkem: 6 hlasů pro, 0 proti, 1 se držel. Usnesení bylo přijato.

b) Bílá kniha terciárního vzdělávání
AS FM byl požádán o připomínky k Bílé knize terciárního vzdělávání, která se zabývá
reformou českého terciárního školství. Po krátké diskusi byli senátoři i celá AO vyzváni
k zasílání připomínek buď doc. Z. Plívovi nebo tajemníkovi ing. M. Kolářovi.
c) Studentské hodnocení kvality
Senát se vrátil k diskusi o zlepšení komunikace mezi vedením fakulty a studenty. Byla
diskutována nejvhodnější forma, která by zapojila do hodnocení co nejvíce studentů fakulty.
Bylo doporučeno organizovat SHK ve formě papírových dotazníků a zorganizovat setkání
studentů s vedením fakulty.
d) Doplnění senátu
Senátor Lukáš Matela končí dne 30. 6. 2008 svůj pracovní poměr na TUL. Senát bude
doplněn podle pořadí výsledků voleb do AS FM, konaných na podzim roku 2007,
o doc. RNDr. Pavla Satrapu, Ph.D.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 30. 6. 2008

