Zápis
z XIV. jednání akademického senátu FM ze dne 7.12.2000
Přítomní

Zaměstnanci:
Studenti:
Hosté:

Jiří Maryška, Ondřej Novák, Aleš Richter, Václav Kopecký, Bedřich
Janeček, Jiřina Královcová
Otto Severýn, Jiří Zahrádka, Vít Lédl, Lukáš Bier
Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., děkan FM
Doc. Ing. Josef Janeček, CSc., zástupce FM v RVŠ, vedoucí KŘT
Ing. Petr Tůma, CSc., vedoucí KSI

Program:
1. Volba nového místopředsedy za studenty
Novými členy senátu za studenty, dle výsledků voleb konaných v listopadu 2000,
jsou: Jiří Zahrádka , Vít Lédl a Lukáš Bier. Do voleb na funkci místopředsedy za
studenty byli navrženi všichni tři.
Výsledky hlasování :
Záhrádka obdržel 7 hlasů, Lédl 2 hlasy, Bier 0 hlasů.
Závěr:
Místopředsedou senátu za studenty se stává Jiří Zahrádka.

2. Aktuální informace Děkana FM
Děkan FM poděkoval odstupujícím senátorům-studentům a přivítal senátory nové.
Dále se zmínil o blížící se finanční bilanci roku 2000. V této souvislosti uvedl, že je
reálný předpoklad vyplacení stipendií studentům magisterského studia FM. Děkan
dále informoval, že se fakulta připravuje na novou akreditaci studijních programů
„Elektronika a informatika“, která by měla proběhnout v roce 2002.

3. Různé
− Přístup studentů k počítačovým učebnám.
Lédl: Vznesl dotaz na přítomného vedoucího katedry KSI, z jakého důvodu došlo
k uzavření učebny TK6.
Tůma: KSI nebyla schopna zajistit bezproblémový chod této učebny pro výuku.
Zahráka: Zájem studentů o přístup k počítačům v učebnách KSI není příliš veliký.
Závěr: Studentští senátoři připraví návrh pravidel pro provoz učeben zpřístupněných
studentům.

− Výuka cizích jazyků.
Lédl: Studenti cítí potřebu prohlubování znalosti cizího jazyka nad rámec základního
kurzu.
Děkan: Rozsah výuky cizího jazyka odpovídá finanční možnostem FM.
− Připomínky studentů.
Lédl: Přednesl některé další připomínky svých kolegů studentů, které se týkaly
nedostatečné teploty v některých učebnách (E9), nespokojenosti s kvalitou jídla
v menze a výukou.
− Zástupce studentů FM v kolejní radě.
Královcová : Upozornila studenty, že je třeba určit zástupce naší fakulty v kolejní
radě.
Závěr: Studentští senátoři zajistí jmenování nového zástupce FM v kolejní radě.
Příští jednání senátu se uskuteční dle potřeby.
Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
předseda AS FM
V Liberci dne 7.12.2000
Zapsala: Ing. Jiřina Královcová, taj. AS FM

