Zápis z 8. jednání akademického senátu FM ze dne 19.9.2005
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Josef Janeček, Klára Císařová, Pavel Satrapa, Otto Severýn.
Studenti: Jana Ehlerová, Martin Vlasák.
Omluveni: Jan Nouza, Martin Hák.
Hosté: Ing. Libor Tůma, CSc., proděkan FM.

Program:
1. Projednání návrhu reakreditace navazujících magisterských oborů.
Proděkan Tůma seznámil AS s návrhem reakreditace. Následovala diskuze, senátor Janeček
vznesl připomínku v následujícím znění: „Narozdíl od předmětu "Aplikovaná matematika"
vyučovaném v dosud akreditovaném programu není do sylabu stejnojmenného předmětu
v reakreditovaném programu zařazena problematika Z-transformace a jejích aplikací.
Problematika patří do teoretického základu oboru AŘII a její opakovaný výklad ve volitelných
předmětech oboru nepokládám za systémové řešení. Doporučuji zvážit a opět zařadit
problematiku do obsahu předmětu.“ Proděkan Tůma navrhl možné řešení spočívající v diskusi
s garanty předmětu a úpravy sylabu. Senátorka Císařová vyslovila připomínku k nízké hodinové
dotaci cvičení předmětu „Aplikovaná matematika“ a navrhla její zvýšení. Dále bylo senátory
poukázáno několik drobných formálních chyb v návrhu. Následoval návrh hlasovat o usnesení
k tomuto bodu programu ve znění: „Akademický senát FM projednal návrh reakreditace
navazujících magisterských studijních programů s výše uvedenými připomínkami.“ Výsledek
hlasování: 7 pro/0 proti/0 se zdrželo hlasování. Usnesení bylo tedy přijato.
2. Organizace voleb do studentské části AS FM.
Byla navržena volební komise ve složení: Ing. Přemysl Svoboda (doktorand KES), Ing. Martin
Vlasák (doktorand KSI), Ing. Jana Ehlerová (doktorandka KMO). O návrhu bylo hlasováno
s výsledkem 7 pro/0 proti/0 se zdrželo hlasování. Komise tedy byla ustavena v navrženém
složení. Senát pověřil členy komise organizací voleb do studentské části AS FM, tak aby se
uskutečnily do 11.11.2005. Předběžný harmonogram voleb byl stanoven takto: Podávání
návrhů na kandidáty do 27.10., vlastní volby 8.-9.11.
3. Různé.
- Královcová informovala o žádosti Rady Vysokých Škol na delegování kandidátů pro
následující funkční období. Jako zástupkyně FM v RVŠ byla navržena Královcová, hlasování o
tomto návrhu: 6 pro/0 proti/1 se zdržel hlasování. Senátorka Královcová byla tedy delegována
AS FM jako zástupkyně FM do RVŠ.
- Ehlerová stručně seznámila AS s výsledky setkání zástupců studentských částí AS
elektrofakult.
zapsal Otto Severýn, tajemník AS FM
Ing. Jiřina Královcová, PhD.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 20.9.2005

