Zápis z jednání akademického senátu FM ze dne 18. 1. 2017
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Březina, Jan Koprnický, Pavel Satrapa, Otto Severýn, Jan Šembera
Studenti: Jan Lukášek, David Salač
Omluven: Josef Černohorský
Neomluven: Michal Rott
Hosté: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., doc. Ing. Libor Tůma, CSc., prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
(na bod jednání č. 2)

Program:
1) Informace o postupu projednávání Statutu TUL v AS TUL
Předseda Šembera a děkan Plíva seznámili přítomné s postupem přípravy, projednávání a
schvalování novelizovaného Statutu TUL. Děkan Plíva konstatoval, že návrh neobsahuje zásadní
změny oproti současnému stavu, většina změn je dána požadavky novely zákona o VŠ. Šembera
zmínil diskuzi v AS TUL o článku 30 navrhovaného statutu (článek „Akademičtí pracovníci a ostatní
zaměstnanci“) a návrzích prof. Berana a prof. Lukáše na změny v tomto článku.
Následovala diskuze ke zmíněnému článku a jeho širších souvislostech, zejména ve spojitosti
s koncem období udržitelnosti CxI a skutečností, že významný počet zaměstnanců FM má pracovní
smlouvy rozdělené mezi FM a CxI. Děkan přislíbil pokračovat v jednáních s ředitelem CxI a děkany
dalších fakult o žádoucích formách spolupráce fakult a CxI po skončení období udržitelnosti a o
výsledcích těchto jednání informovat AS FM.
Bylo navrženo usnesení ve znění: „Akademický senát FM podporuje názor děkana, že článek
„Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci“ Statutu TUL má zůstat ve znění, které je
v současnosti platné.“
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

2) Informace a diskuze o změnách ve studijním a zkušebním řádu TUL
Děkan Plíva stručně uvedl tento bod jednání, následně proděkan Tůma vysvětlil hlavní změny
v novele SZŘ, zejména ve spojitosti s návrhy p. Salače, které byly na AS FM projednány 22. 11.
2016 (nejasnosti ve volitelných a nepovinných předmětech). Následovala diskuze ke konkrétním
připomínkám jednotlivých senátorů. Bylo dohodnuto, že tyto připomínky budou dotyční řešit
přímo s proděkanem Tůmou a od něho vzejdou návrhy a připomínky za FM.

3) Pokračování projednání návrhu na změnu studentského hodnocení kvality
výuky
P. Salač stručně zopakoval svůj návrh na změny ve studentském hodnocení kvality výuky. V diskuzi
mluvčí zdůraznili potřebu SHK a nutnost zapojení většího počtu studentů. Byly diskutovány různé
technické návrhy (hodnocení na poslední přednášce/cvičení, schránka na studijním oddělení,
hodnocení po oborech, zvýhodnění studentů, kteří se do SHK zapojí ve formě předzápisu). Byla
konstatována vhodnost hodnocení po každém roce výuky, nikoliv až na konci studia.
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4) Různé
Nebyly žádné příspěvky

Další zasedání
V týdnu od 27. 2. 2017.
Zapsal: Otto Severýn, tajemník AS
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 19. 1. 2017
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