Zápis
z XVI. jednání akademického senátu FM ze dne 17.9. 2001
Přítomní:
Zaměstnanci : Jiří Maryška, Ondřej Novák, Václav Kopecký, Bedřich Janeček, Aleš
Richter, Jiřina Královcová
Studenti: Jiří Zahrádka, Lukáš Bier
Omluveni: Vít Lédl
Hosté: Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., děkan FM
Prof. RNDr. David Lukáš, CSc., rektor TUL
Program :
1. Organizace voleb do senátu FM
Prvořadým úkolem senátu v nadcházejícím období je organizace voleb do senátu FM.
V letošním roce dojde k obnově studentské i zaměstnanecké části a jedním z prvních
kroků nově ustaveného senátu bude volba děkana FM. Vzhledem k náročnosti a
naléhavosti úkolů, které čekají nového děkana na počátku jeho funkčního období, je
třeba zajistit, aby volby proběhly v co možná nejbližším možném termínu.
Senát se rozhodl vypsat volby na místo děkana FM zároveň s volbami do senátu FM.
Tím se prodlouží termín pro podávání návrhů na místo děkana FM. Tyto návrhy bude
prozatím shromažďovat předseda senátu doc. Maryška. Po ustavení nového senátu
tento převezme další organizaci voleb děkana FM.
Byl navržen a odsouhlasen následující termínový plán:
1.10.
-

vyhlášení voleb do senátu FM
vyhlášení voleb na místo děkana FM
uzávěrka kandidátky pro volby do

11.10.
senátu FM
12.10.
senátu FM
16.-18.10. - volby do senátu FM
22.10
26.10
děkana FM
Následné kroky spojené s volbou
ustaveného senátu FM.

-

zveřejnění kandidátky pro volby do

-

ustavující zasedání nového senátu
uzávěrka podávání návrhů na místo

děkana FM budou plně v kompetenci nově

Senát zároveň navrhl a všemi hlasy přítomných senátorů odsouhlasil volební komisi
pro volbu do senátu FM ve složení:
Královcová, Kopecký, Janeček B., Zahrádka, Bier.

2. Různé
- Vystoupení rektora TUL Prof. Lukáše
Rektor TUL stručně seznámil senátory s průběhem a možnými důsledky
posledního zasedání České konference rektorů, na kterém se jednalo především o
navrhovaném rozpočtu VŠ pro rok 2002.
Rektor TUL požádal senát FM o průběžné informování o změnách na FM
spojených s nadcházejícími volbami nového senátu a děkana FM.
Rektor TUL vyjádřil názor,že by na FM měla být více rozvíjena oblast
přírodovědného inženýrství a vyjádřil případnou podporu takovýmto snahám.
- Vystoupení děkana FM Prof. Konopy
Děkan FM zdůraznil a odůvodnil nutnost včasné volby nového děkana FM.
Koncem února 2002 proběhne akreditace studijních programů FM. Materiály
k akreditaci musí v předstihu projednat VR FM, jejíž zasedání se uskuteční v říjnu
a listopadu. Je nanejvýše žádoucí, aby na listopadovém zasedání VR při
projednávání těchto materiálů byl rovněž přítomen budoucí děkan FM.
Příští jednání senátu se uskuteční 22.10.2001.
Zapsala Jiřina Královcová, taj. AS FM
Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, Csc.
předseda AS FM
V Liberci dne 18.9.2001

