Zápis z jednání akademického senátu FM ze dne 22. 11. 2016
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Březina, Jan Koprnický, Otto Severýn, Jan Šembera
Studenti: Jan Lukášek, Michal Rott, David Salač
Omluveni: Josef Černohorský, Pavel Satrapa
Hosté: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., doc. Ing. Libor Tůma, CSc. (hosté byli přítomni na body
jednání č. 1. a 2.)
Program:
1) Diskuze s děkanem o stavu fakulty
Děkan Plíva nejprve požádal senátory o návrh zástupce FM do Rady VŠ. Dále stručně seznámil
přítomné se stavem fakulty, výhledy do budoucna, plány a vizemi vedení. Zdůraznil přitom
technickou orientaci fakulty a snahu o zachování této orientace. Informoval o klesajícím počtu
studentů a novém způsobu financování VŠ, který není závislý na počtu studentů. Poté se zabýval
snahou o dohodu s CxI ve věci úvazků pracovníků zaměstnaných na obou pracovištích. Dále zmínil
dokumenty a předpisy, ve kterých budou v nejbližším období provedeny změny, a které budou
schvalovány AS.
Dotaz O. Severýn: Jaký je stav akreditací současných oborů a připravují se nové obory?
Odpověď děkana: Současné obory jsou akreditovány na osm let, počínaje rokem 2015. Připravuje
se akreditace oborů „Mechatronika“ v bakalářském a „Systémové inženýrství a
informatika“ v navazujícím studiu.
Dotaz J. Šembera: Bude snaha ze strany vedení o útlum některých oborů?
Odpověď děkana: Takováto snaha nebude.
Závěrem děkan zmínil úmysl navrhnout změnu rozpočtových pravidel tak, aby se zvýšila motivace
k novým habilitacím a jmenování profesorem.
2) Návrh studentské komory na změnu studijního řádu
Návrh studentské komory byl představen D. Salačem na minulém zasedání a zveřejněn jako
materiál k tomuto zasedání. Následovala diskuze, ve které byly, mimo jiné, konstatovány
nejasnosti ve formulacích ve studijním řádu TUL v definici stavu předmětů (povinně volitelný /
volitelný / nepovinný).
Děkan Plíva informoval o standardním postupu provádění změn ve studijním řádu prostřednictvím
Referátu pro studium a vzdělávání TUL.
Z diskuze vyplynulo doporučení navrhovaný záměr realizovat prostřednictvím změn ve článku 9
odst. 7 Studijního a zkušebního řádu TUL.
V závěru diskuze se senátoři shodli, že je žádoucí motivovat studenty ke studiu volitelných
předmětů tím, že případné neabsolvování zapsaného volitelného předmětu nebude postačující
podmínkou k předčasnému ukončení studia.
3) Opakovaná volba místopředsedů AS FM
J. Šembera konstatoval procesní chybu při volbě místopředsedů AS FM na minulém zasedání a
nutnost opakovat hlasování.
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Skrutátory hlasování byli po dohodě určeni O. Severýn a D. Salač. Obě hlasování probíhala tajnou
volbou.
 Volba místopředsedy za akademické pracovníky:
o Navržen: J. Koprnický
o Výsledky hlasování:
7 hlasů odevzdáno,
7 hlasů pro J. Koprnického,
0 neplatných hlasů.
Jan Koprnický byl zvolen místopředsedou AS FM za akademické pracovníky.
 Volba místopředsedy za studenty:
o Navržen: M. Rott
o Výsledky hlasování:
7 hlasů odevzdáno,
7 hlasů pro M. Rotta,
0 neplatných hlasů.
Michal Rott byl zvolen místopředsedou AS FM za studenty.
4) Zpráva o schválení Volebního a Jednacího řádu AS FM
J. Koprnický informoval o schválení Volebního řádu a Jednacího řádu AS FM akademickým senátem
TUL na zasedání 8. 11. 2016. Nové řády zohledňují požadavky novely Zákona 111/1998 Sb.
o vysokých školách. Oba dokumenty budou v nejbližší době zveřejněny na webu FM.
5) Různé
Diskuze o malé účasti studentů ve Studentském hodnocení kvality výuky prostřednictvím IS STAG,
způsobená pravděpodobně nedůvěrou v anonymnost tohoto hodnocení. Navrženy byly možnosti
provádět průzkum při zápisu do dalšího ročníku, případně při promocích a to formou ankety na
papírových arších.
Další zasedání
V týdnu od 5. 12., případně v týdnu následujícím.
Zapsal: Otto Severýn, tajemník AS
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 25. 11. 2016
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