Zápis ze 7. jednání akademického senátu FM ze dne 7.3.2005
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Josef Janeček, Jan Nouza, Klára Císařová, Pavel Satrapa,
Otto Severýn.
Studenti: Jana Ehlerová, Martin Hák, Martin Vlasák.
Hosté: Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM.

Program:
1. Projednání návrhu rozpočtu FM na rok 2005
Děkan Maryška předložil AS návrh rozpočtu FM na rok 2005. Při projednávání děkan seznámil
přítomné se strukturou návrhu rozpočtu a způsobem jeho tvorby. Následovala diskuze, ve které
byla zmíněna následující témata: způsob rozdělování dalších prostředků, rozdělení investic,
finanční zdroje z projektu Multiedu, možnosti získání mimořádné dotace MŠMT, rozdělování
rozpočtových rezerv, opodstatnění výše rozpočtu DFM. Poté bylo přistoupeno k hlasování o
přijetí návrhu rozpočtu. Výsledek hlasování: 9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo hlasování. Rozpočet
FM na rok 2005 byl tedy Akademickým senátem přijat v předložené podobě.
4. Různé
- Královcová informovala o volbách do AS TU. Pro zajištění a organizaci voleb na FM byla
navržena volební komise ve složení: Satrapa, Hák, Vlasák, Ing. Zdeněk Plíva, PhD. – KES, Ing.
Jan Václavík – KEL. Bylo hlasováno o tomto návrhu. Výsledek hlasování: 6 pro / 0 proti / 3 se
zdrželo hlasování. Volební komise pro volby do AS TU byla ustavena v navrženém složení.
- Děkan požádal AS o schválení podmínek přijímacího řízení do studijního oboru
Informatika a logistika v kombinované formě. Navrhl stejné podmínky jako pro přijetí do
prezenční formy studia tohoto oboru, pouze s tím rozdílem, že přihlášky do kombinované
formy je možno podávat do konce dubna. O tomto návrhu bylo hlasováno. Výsledek hlasování:
9 pro / 0 proti / 0 se zdrželo hlasování. Podmínky přijetí ke studiu oboru Informatika a logistika
v kombinované formě byly přijaty v navržené podobě.
- Děkan informoval AS o zahájení činnosti nově zřízených Oddělení pro rozvoj a Oddělení
pro zahraniční styky.
zapsal Otto Severýn, tajemník AS FM
Ing. Jiřina Královcová, PhD.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 8.3.2005

