Zápis z 10. jednání akademického senátu FM ze dne 6.12.2005
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Josef Janeček, Jan Nouza, Klára Císařová, Pavel Satrapa,
Otto Severýn.
Studenti: Jana Ehlerová, Martin Hák, Tomáš Mikolanda, Lucie Křiklavová
Omluveni: Martin Vlasák.
Hosté: Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM.

Program:
1. Zpráva o výsledcích voleb
Předsedkyně Královcová seznámila přítomné s výsledky voleb do studentské části AS. Mandát
pro následující jednoleté funkční období získali: Tomáš Mikolanda - doktorand KEL, Lucie
Křiklavová - 2. ročník a Martin Hák - 5. ročník. Předsedkyně poděkovala odstupujícím
senátorům za jejich práci a uvedla do funkce senátory nové. Následovala volba místopředsedy
AS FM za studenty. Byl navržen jediný kandidát Tomáš Mikolanda. O tomto návrhu bylo
hlasováno v tajném hlasování. Výsledky hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Tomáš
Mikolanda byl tedy zvolen místopředsedou AS FM za studenty.
2. Projednání dlouhodobého záměru FM na období 2006-2010.
Děkan Maryška stručně seznámil senátory s obsahem Dlouhodobého záměru Fakulty
mechatroniky (dále DZ). Následovala diskuze, ve které zazněly následující připomínky a
podněty: Janeček navrhl úpravy tak, aby připravovaný obor Průmyslová informatika bylo
možno otevřít buď jako zaměření některého již existujícího oboru studia nebo jako samostatný
obor. Většina senátorů se k tomuto návrhu v diskuzi přiklonila a text návrhu byl v příslušných
místech změněn - konkrétní znění viz níže. Následovalo několik připomínek, z nichž některé
vyústily v další změny textu návrhu DZ. Nouza žádal, aby mezi stěžejní priority fakulty pro
nejbližší období byl zařazen požadavek "Výrazně zkvalitnit habilitační a profesorská řízení na
Fakultě mechatroniky". Mikolanda požádal děkana o vysvětlení textu DZ v bodech 4 (odstavec
Problémy studijní neúspěšnosti - vysvětlení dvou úrovní řešení tohoto problému), 8
(Akademičtí pracovníci - vysvětlení plánovaného počtu pracovníků) a 9 (Vnitřní hodnocení
fakulty). Děkan podal vysvětlení k těmto bodům. Dále bylo dohodnuto, že formální chyby v
dokumentu budou opraveny před jeho zveřejněním. Diskuze vyústila k těmto návrhům změn
textu DZ:
Strana 2, bod 3 úprava první věty prvního odstavce. Upravená věta zní: “V orientaci uplatnění
absolventů na trhu práce se bude fakulta i nadále opírat o požadavky zejména v regionu a
blízkých významných průmyslových aglomerací.“
Strana 2, bod 4, odstavec 3 - nahrazení původního textu ve znění:
V navazujícím magisterském studijním programu Elektrotechnika a
informatika bude akreditací nového studijního oboru s pracovním názvem
Průmyslová informatika vytvořen větší prostor pro profesní profilaci absolventů
oboru Informatika a logistika bakalářského studijního programu.
textem ve znění:

V navazujícím magisterském studijním programu Elektrotechnika a
informatika bude vedení FM zvažovat akreditaci nového studijního oboru
s pracovním názvem Průmyslová informatika nebo vytvoření obdobného zaměření
v rámci existujícího akreditovaného oboru Informační technologie. Cílem tohoto
kroku je vytvoření většího prostoru pro profesní profilaci absolventů oboru
Informatika a logistika bakalářského studijního programu.
Obdobná změna bude provedena v bodu 5 odstavce III - Aktualizace dlouhodobého záměru
fakulty pro rok 2006
Strana 3, bod 6, odstavec 1 úprava ve druhé větě. Upravená věta zní: “Ta je reprezentována
především rozsáhlou Univerzitní knihovnou a vysoce výkonnou lokální počítačovou sítí, která
je trvale připojena k významnému uzlu sítě CESNET a jeho prostřednictvím pak
k INTERNETu.”
Následovalo hlasování o usnesení ve znění: “Akademický senát FM schvaluje dlouhodobý
záměr fakulty v předloženém znění s úpravami navrženými během diskuze.” Výsledek
hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Usnesení bylo tedy přijato.
3. Různé.
Mikolanda vznesl námět k diskuzi o současném stavu webových stránek FM. Po krátké
diskuzi bylo přijato usnesení, že toto téma bude znovu otevřeno na některém dalším zasedání
AS.
Mikolanda vyslovil návrh, aby na web FM byl vystaven návod na formální úpravu
bakalářských a diplomových prací. Po krátké diskuzi AS vyjádříl souhlas s tímto návrhem.
Děkan Maryška slíbil, že pověří proděkana L. Tůmu řešením tohoto úkolu.
Hák připomínkoval skutečnost, že předzápis na volitelné předměty pomocí systému
STAG nezaznamenává skutečný zájem o daný předmět. Děkan reagoval, že se jedná o problém
funkčnosti STAG-u a že připomínky k systému STAG je nutno předávat proděkanovi L.
Tůmvi.
zapsal Otto Severýn, tajemník AS FM
Ing. Jiřina Královcová, PhD.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 9.12.2005

