Zápis ze 14. jednání akademického senátu FM ze dne 29.6.2006
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Josef Janeček, Pavel Satrapa, Klára Císařová, Otto Severýn.
Studenti: Martin Hák, Lucie Křiklavová.
Omluveni: Jan Nouza, Tomáš Mikolanda.
Hosté: Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM.

Program:
1. Projednání příloh číslo 1 a 5 Vnitřního předpisu č. 1 - Statutu FM.
Děkan Maryška předložil AS k projednání návrh příloh č. 1 a 5 Vnitřního předpisu č. 1 Statutu FM. Na základě písemného návrhu člena akademické obce Doc. Svobody byl do
přílohy č. 5 doplněn bod č. 7. Následovala krátká diskuze, po které bylo navrženo usnesení:
„Akademický senát FM schvaluje přílohu č. 5 Statutu FM.“ O usnesení bylo hlasováno s
výsledkem 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování. Usnesení bylo přijato. Schválené
znění přílohy č. 5 Statutu FM je uvedeno v příloze tohoto zápisu.
Poté byla projednána příloha č. 1. Předsedkyně Královcová přečetla dopisy nepřítomných
senátorů Nouzy a Mikolandy vyjadřující jejich názory na tuto přílohu. Následovala diskuze,
po ní bylo navrženo usnesení: „Akademický senát FM schvaluje přílohu č. 1 Statutu FM ve
znění navrženém děkanem.“ O usnesení bylo hlasováno s výsledkem 6 hlasů pro, 1 hlas proti,
0 se zdrželo hlasování. Usnesení bylo přijato. Text přílohy č. 1 Statutu FM je součástí tohoto
zápisu.
Statut a navazující vnitřní předpisy budou předány ke schválení AS TUL.
2. Různé
- Děkan navrhl změnu výše prospěchových stipendií studentů bakalářských a magisterských
studijních programů takto:
Průměrný prospěch studenta
v předchozím akademickém roce.

Měsíční výše stipendia

1.00

5000,- Kč

1.01 – 1.20

3000,- Kč

1.21 – 1.50

2000,- Kč

1.51 – 1.80

1000,- Kč

O návrhu bylo hlasováno s výsledkem 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
- Bylo diskutováno téma stipendií studentů doktorského studijního programu.
- Děkan dal AS FM na vědomí vytvoření disciplinární komise ve složení Ing. Libor Tůma,
CSc., za zaměstnance, Lucie Křiklavová za studenty.
Zapsal: Otto Severýn, tajemník AS FM
Ing. Jiřina Královcová, PhD.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 3.7.2006

Příloha – Schválené znění příloh č. 1 a 5 Vnitřního předpisu č. 1 – Statutu FM.
Příloha č. 1
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
Seznam pracovišť fakulty
Ústav informačních technologií a elektroniky – ITE
Ústav mechatroniky a technické informatiky – MTI
Ústav nových technologií a aplikované informatiky – NTI
Ústav řízení systémů a spolehlivosti – RSS
Děkanát fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií – DFM

Příloha č. 5
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
Výzkumné zaměření fakulty
Vědecká a tvůrčí technická činnost fakulty je zaměřena do následujících oblastí:
elektrotechnika, elektronika, řídicí technika, měřicí technika, výpočetní technika, umělá
inteligence, informační technologie, mechatronika, matematické modelování procesů,
přírodovědné inženýrství, nanotechnologie a spolehlivost.
Pro období 2005 až 2010 byl formulován a vědeckou radou fakulty schválen program
výzkumných center a výzkumného záměru s následujícím zaměřením:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informatika a informační technologie.
Nové technologie pro řízení přírodních procesů.
Automatické řízení a mechatronika.
Elektrotechnika a elektronika.
Řízení systémů a spolehlivost.
Materiálový výzkum dielektrik.
Laserové a optické metody měření.

