Zápis z 15. jednání akademického senátu FM ze dne 16.10.2006
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Josef Janeček, Jan Nouza (při projednávání bodů 1.-3.), Pavel
Satrapa, Klára Císařová, Otto Severýn.
Studenti: Tomáš Mikolanda, Lucie Křiklavová.
Omluveni: Martin Hák.
Hosté: Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM (při projednávání bodů 1.-3.).

Program:
1. Projednání akreditace doktorských studijních programů.
Děkan Maryška seznámil AS s návrhem na akreditaci doktorských studijních programů.
Zásadní změnou oproti stávajícímu stavu je prodloužení standardní délky studia na čtyři roky
s požadavkem absolvování zahraniční stáže nebo praxe v průmyslovém výzkumu v délce
trvání minimálně jeden semestr. Následovala diskuze, většina diskusních příspěvků se týkala
povinnosti stáže. Po diskuzi bylo navrženo usnesení ve znění: „Akademický senát FM
projednal návrh na akreditaci čtyřletých doktorských studijních programů.“ O usnesení bylo
hlasováno s výsledkem 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování. Usnesení bylo
přijato.
2. Projednání aktualizace dlouhodobého záměru FM pro rok 2007.
Děkan Maryška seznámil AS s návrhem aktualizace dlouhodobého záměru FM pro rok 2007.
Z následné diskuze vyplynuly drobné změny textace. Upravený dokument je přílohou tištěné
verze tohoto zápisu. Bylo navrženo usnesení: „Akademický senát FM schvaluje aktualizaci
dlouhodobého záměru FM pro rok 2007 se změnami vzešlými z diskuze.“ O usnesení bylo
hlasováno s výsledkem 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování. Usnesení bylo
přijato.
3. Projednání stavu restrukturalizace FM.
Královcová a Maryška informovali o postupu projednání Statutu FM Akademickým senátem
TUL. AS TUL na svém zasedání dne 3.10.2006 doporučil vyjmout některé přílohy ze Statutu
FM a vložit je do volných příloh (nebudou tak dále podléhat schvalování v AS FM a AS
TUL). Jedná se o přílohy ve kterých byly doposud uvedeny akreditované studijní obory a
obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Uvedený krok je plně v souladu
s novelou zákona o VŠ platnou od 1.1.2006. Po krátké diskuzi bylo navrženo usnesení ve
znění: „Akademický senát FM akceptuje formální změny Statutu FM a navazujících vnitřních
předpisů navržených v souvislosti s jejich projednáním v AS TUL.“ O usnesení bylo
hlasováno s výsledkem 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování. Usnesení bylo
přijato.
Dále byla diskutována problematika restrukturalizace FM. AS TUL, s ohledem na
připravovanou změnu struktury FM, schválil Statut FM a navazující vnitřní předpisy
s účinností od 1.1.2007. Rovněž děkan deklaroval připravenost fakulty na změnu struktury
k tomuto datu. V souladu se změnami Statutu FM (příloha č. 1: Seznam pracovišť fakulty)
projednanými a schválenými AS FM (29.6.2006) a AS TUL (3.10.2006) bylo navrženo

usnesení ve znění: „Akademický senát FM na návrh děkana FM souhlasí se zrušením
stávajících pracovišť FM (Katedra elektrotechniky, Katedra elektromechanických systémů,
Katedra softwarového inženýrství, Katedra měření, Katedra řídicí techniky, Katedra
elektroniky a zpracování signálů, Katedra modelování procesů, Katedra aplikované
informatiky) ke dni 31.12.2006 a se zřízením nových pracovišť (Ústav informačních
technologií a elektroniky, Ústav mechatroniky a technické informatiky, Ústav nových
technologií a aplikované informatiky, Ústav řízení systémů a spolehlivosti) ke dni 1.1.2007. O
usnesení bylo hlasováno s výsledkem 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.
4. Organizace voleb do studentské části AS FM.
Byla navržena volební komise ve složení Tomáš Mikolanda, Lucie Křiklavová a Martin
Vlasák (doktorand KSI). O návrhu bylo hlasováno s výsledkem 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se
zdrželo hlasování. Návrh složení komise byl přijat. Volební komise zorganizuje volby tak, aby
proběhly do konce listopadu. Královcová doporučila volební komisi následující harmonogram:
−
−
−
−
−

Vyhlášení voleb: do 20.10.
Podávání návrhů kandidátů: do 16.11.
Zveřejnění kandidátky: do 20.11.
Volby: 27.-30.11.
První schůze AS v novém složení: do 15.12.

Zapsal: Otto Severýn, tajemník AS FM
Ing. Jiřina Královcová, PhD.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 18.10.2006

