Zápis z 18. jednání akademického senátu FM ze dne 5. 9. 2007
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Josef Janeček (na body jednání 1. a 2.), Jan Nouza, Pavel
Satrapa, Klára Císařová, Otto Severýn.
Studenti: Tomáš Mikolanda, Zuzana Capeková, Lucie Křiklavová.
Hosté: Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM,

Program:
1. Volby do AS FM
Předsedkyně Královcová připomněla, že letošním rokem končí funkční období stávajícího AS
FM, z čehož vyplývá potřeba zorganizovat volby do obou částí AS FM a to s takový časovým
harmonogramem, aby nově zvolený senát mohl včas zorganizovat volby děkana tak, aby
zvolený kandidát na tuto funkci byl znám již do 20. 11. 2007, což je termín, po kterém se dle
sdělení děkana bude bezprostředně konat poslední zasedání VR FM, na kterém je zamýšleno
nového kandidáta na funkci děkana představit. Následovala diskuze o organizaci voleb, složení
volební komise a harmonogramu voleb. Byla navržena volební komise ve složení: Ing. Milan
Kolář, CSc. (MTI), Doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D. (NTI), Ing. Lukáš Vodnárek (RSS), Ing. Josef
Chaloupka, Ph.D. (ITE), Bc. Lucie Křiklavová (1. ročník navazujícího magisterského studia
PI). O návrhu bylo hlasováno, výsledky hlasování: 9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo
hlasování. Návrh složení volební komise byl přijat.
Další návrh se týkal časového harmonogramu voleb v následujícím znění:
- Podávání návrhů kandidátů: do 9.10.
- Zveřejnění kandidátky: 10.10.
- Volby: 15.-19.10.
Následně byla navržena následující ustanovení týkající se organizace voleb, jejichž dodržení
zajistí volební komise:
- V případě nepřítomnosti člena AO FM v době konání voleb umožnit volbu předem.
- Každý člen AO může kandidovat a volit pouze do jedné části AS.
- Vypracovat seznamy oprávněných voličů do obou částí AS.
- Ti členové AO, kteří jsou současně studenti i zaměstnanci, budou zařazeni do seznamu
voličů do studentské části AS, nepožádají-li volební komisi o zařazení do seznamu
voličů do zaměstnanecké části AS.
O návrhu harmonogramu a ustanovení pro volební komisi bylo hlasováno, výsledky hlasování:
9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh byl tedy přijat.
Dále bylo navrženo v časovém předstihu vyhlásit volby děkana FM, tedy k datu 1. 10. 2007 by
byla vyhlášena výzva pro podávání kandidátů s tím, že po zvolení nového senátu tento plně
organizaci převezme včetně do té doby dodaných návrhů. Návrh odůvodnila Královcová
především krátkým časovým obdobím (viz výše), během kterého bude muset nový senát volbu
děkana po svém zvolení zorganizovat, přitom nelze krátit termíny voleb do senátu vzhledem k
datu zahájení semestru a bezproblémové účasti studentů (3. 10. 2007). O návrhu bylo
hlasováno s výsledkem: 7 hlasů pro, 2 hlasy proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh byl tedy
přijat.

2. Stipendia doktorandů
Děkan Maryška seznámil přítomné s vyhláškou děkana upřesňující podmínky pro vyplácení
stipendií doktorandů. Po krátké diskuzi bylo navrženo a odsouhlaseno usnesení ve znění: „AS
FM projednal a bere na vědomí vyhlášku děkana týkající se poskytování stipendií studentům
doktorského studia platnou od 1.9.2007.“
3. Různé
Děkan Maryška představil návrh bakalářského studijního programu v oboru „Informatika a
modelování přírodních procesů.“ Následovala diskuze o návrhu i o souvisejících obecnějších
tématech – pokles zájmu studentů o studium na FM a o celkové koncepci bakalářských
studijních programů. AS FM se k návrhu děkana vyjádří na příštím zasedání.
Zapsal: Otto Severýn, tajemník AS FM.

Ing. Jiřina Královcová, PhD.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 5.9.2007

