Zápis z 9. jednání akademického senátu FM ze dne 10. 4. 2008
Přítomni:
Zaměstnanci: Miroslav Novák, Josef Janeček, Milan Kolář, Lubomír Slavík, Lukáš Matela
Studenti: Vít Lédl
Omluveni: Zdeněk Plíva, Lucie Pírková, Martin Rozkovec
Hosté: děkan prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., tajemnice Ing. Dagmar Militká
Program:
1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007.
Prof. Kopecký stručně představil fakultní Výroční zprávu o hospodaření za rok 2007, která
finančně hodnotí poslední část funkčního období minulého děkana FM prof. Maryšky. Tajemnice Ing. Militká uvedla k této zprávě ještě některé detailnější informace. Ke zprávě proběhla krátká diskuse. Následně bylo hlasováno o usnesení „AS FM schvaluje Výroční zprávu
o hospodaření za rok 2007“ s výsledkem: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo. Zpráva byla
schválena.
2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2007.
Senátoři diskutovali obsah fakultní Výroční zprávy o činnosti za rok 2007, kterou předkládá
za poslední rok svého funkčního období minulý děkan prof. Maryška. Zpráva obsahuje některé formální chyby. Senát se rozhodl schválení zprávy odložit a požaduje její úpravy.
3. Rozpočet FM na rok 2008.
Děkan prof. Kopecký zdůvodnil pravidla při sestavování nového rozpočtu, uvedl jeho
nejvýznamnější finanční hodnoty a porovnal rozpočet s hodnotami minulého roku.
K rozpočtu proběhla diskuze, ve které děkan a tajemnice reagovali na dotazy senátorů.
Nakonec bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2008
předložený děkanem“ s výsledkem: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo. Návrh rozpočtu
FM na rok 2008 byl schválen.
4. Různé
a) Podmínky pro přijetí ke studiu
Vzhledem k tomu, že v loňském roce byly na fakultě akreditovány nové studijní programy,
bylo třeba pro ně schválit podmínky pro přijetí ke studiu (VŠ zákon, §27, písm. 1 e). Děkan
stanovil podmínky přijetí do bakalářského studia stejné jako v minulém školním roce a shodné pro všechny studijní obory. Rovněž podmínky pro přijetí do navazujících magisterských
programů se nemění. Současně informoval senátory o současném stavu přihlášek ke studiu na
FM. Po krátké diskuzi bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje podmínky pro přijetí ke
studiu v bakalářských i magisterských studijních programech předložené děkanem“ s výsledkem: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo. Podmínky pro přijetí ke studiu byly schváleny.
Po tomto bodu opustil zasedání Vít Lédl.
b) Studentské hodnocení kvality (SHK)
Vzhledem k malému zájmu studentů o hodnocení kvality výuky senátoři diskutovali o jeho
příčinách. Nakonec se dohodli pověřit studentskou část AS FM, aby spolupracovala s SK AS
TUL na návrhu nové ankety SHK.

c) Volby do AS TUL
Jelikož teprve v úterý 8. 4. 2008 schválil AS TUL dílčí volební komisi FM pro organizaci
voleb do AS TUL, senát se jednomyslně dohodl o prodloužení lhůty pro podávání kandidátů
do středy 16. 4. 2008. Termín voleb se nemění.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 10. 4. 2008

