Zápis z 12. jednání akademického senátu FM ze dne 29. 5. 2006
Přítomni:
Zaměstnanci: Klára Císařová, Bedřich Janeček, Jiřina Královcová, Jan Nouza, Pavel Satrapa
Studenti: Martin Hák, Lucie Křiklavová, Tomáš Mikolanda
Hosté: Jiří Maryška, Miroslav Novák, Aleš Richter, Petr Tůma

Program:
1. Informace děkana FM o připravované novele Statutu FM a navazujících vnitřních
předpisů
Děkan představil a zdůvodnil návrh na změny statutu fakulty vyplývající ze změny zákona o
vysokých školách. Diskuse se vedla především ohledně způsobu voleb do AS FM, zda zachovat
stávající rovný způsob, kdy všichni členové akademické obce volí zástupce studentů i zaměstnanců,
nebo jej změnit na komorový. Zaměstnanci se vesměs vyslovili pro komorový systém, studenti se
vyjádří na příštím zasedání.
Druhý návrh představený děkanem směřuje ke změně struktury fakulty a zamýšlenému vytvoření
několika ústavů. Nad tímto návrhem se rozeběhla intenzívní a dlouhá diskuse. V jejím rámci
předsedkyně AS přečetla vyjádření k navrhovaným změnám struktury fakulty podepsané 46 členy
AO (viz příloha). Děkan potvrdil, že vyjádření je v souladu s jeho záměry, na místě je podepsal a
vyzval k tomu všechny ostatní členy AS. V diskusi opakovaně zaznělo, že změny struktury fakulty
by měly být důkladně připraveny a diskutovány, měly by být provedeny najednou, nikoli v několika
krocích, měly by brát v potaz výuku.
Z diskuse vyplynuly následující závěry:
● Změny statutu fakulty vyplývající z nového znění zákona o vysokých školách jsou
bezproblémové. Příslušné dokumenty budou rozeslány senátorům a může o nich být
hlasováno na příštím zasedání AS.
● Změny týkající se struktury fakulty (a některých příloh statutu) vyžadují širší diskusi.
Návrhy budou zpřístupněny akademické obci fakulty prostřednictvím systému CLIX a bude
jí poskytnut dostatečný prostor k diskusi. Návrhy reflektující výsledky celofakultní diskuse
budou následně předloženy senátu a projednány nezávisle na „technických“ změnách
statutu.

Zapsal: Pavel Satrapa
Ing. Jiřina Královcová, Ph.D.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 29. 5. 2006

