Zápis z 2. jednání akademického senátu FM ze dne 2. 11. 2007
Přítomni:
Zaměstnanci: Miroslav Novák, Zdeněk Plíva, Milan Kolář, Lubomír Slavík, Lukáš Matela.
Studenti: Lucie Pírková, Vít Lédl, Martin Rozkovec.
Omluveni: Josef Janeček
Hosté: Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM.
Program:
1. Schválení volebního řádu pro volbu děkana FM.
Vzhledem k blížícím se volbám děkana byl již na minulém zasedání předložen Návrh volebního řádu pro volbu děkana FM TUL 2007. Po krátké diskusi bylo o návrhu hlasováno
s výsledkem: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.
Zdeněk Plíva navrhnul, aby nebyly zveřejňovány průběžné výsledky jednotlivých kol volby
děkana a pořadí umístění jednotlivých kandidátů na děkana, pouze vítěz voleb. Po krátké diskusi bylo o návrhu hlasováno s výsledkem: 7 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 se zdrželo hlasování.
Návrh byl přijat.
Milan Kolář navrhnul, aby nebyla zveřejňována jména navrhovatelů jednotlivých kandidátů,
pouze jména kandidátů na děkana. O návrhu bylo hlasováno s výsledkem: 7 hlasů pro, 0 hlasů
proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
2. Projednání organizace a způsobu představení kandidátů na děkana.
Členové senátu se dohodli na organizaci představování přihlášených kandidátů na děkana
před akademickou obcí, které proběhne dle Časového harmonogramu voleb děkana FM
schváleného na zasedání AS dne 24.10.2007. Každý kandidát dostane časový prostor v délce
10-20 minut na svůj projev, ve kterém by měl kandidát zaujmout svůj postoj k těmto tématům:
- rozpočet fakulty, pravidla pro jeho rozdělování,
- možnosti zvýšení počtu studentů na fakultě,
- vyjádření se ke studijním programům,
- organizační struktura fakulty a její případné změny.
Dále bude vítáno vyjádření se i k případným dalším problémovým tématům, které kandidát
vidí na fakultě a naznačení jejich možného řešení.
Kandidáti budou požádáni o písemné zpracování výše uvedených témat a jejich odevzdání
volební komisi nejpozději do 14.11.2007 do 18:00 hodin.
Pořadí vystoupení jednotlivých kandidátů bude zvoleno losem těsně před vlastním
vystoupením v posluchárně E9 dne 14.11.2007 po 18. hodině.
O celém tomto druhém bodu bylo souhrnně hlasováno s výsledkem: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti,
0 se zdrželo hlasování. Navržená organizace voleb byla schválena.
3. Různé
Děkan předložil žádost o schválení nového člena vědecké rady FM doc. RNDr. Petera
Babince, CSc. Návrh bude projednán na příštím zasedání senátu dne 16. 11. 2007.

Dále děkan požádal jednotlivé senátory o názor na změnu názvu naší fakulty na „Fakultu
informatiky a mezioborových inženýrských studií“. K tématu proběhla diskuse. Senát
doporučuje pokračovat v diskusi na toto téma v širším plénu AO a provést hlubší analýzu
možností včlenění slova „informatika“ do názvu fakulty i jiným než děkanem navrženým
způsobem.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Miroslav Novák, PhD.
předseda AS FM
V Liberci dne 2. 11. 2007

