Zápis ze 6. jednání akademického senátu FM ze dne 21.2.2005
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Josef Janeček, Jan Nouza, Otto Severýn
Studenti: Jana Ehlerová, Martin Hák, Martin Vlasák
Omluveni: Klára Císařová, Pavel Satrapa
Hosté: Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM

Program:
1. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2004
Děkan FM Maryška předložil AS Výroční zprávu o činnosti za rok 2004. Děkan stručně shrnul
nejdůležitější body zprávy. Ke zprávě nebyly žádné připomínky ze strany senátorů. Bylo
přistoupeno k hlasování o přijetí zprávy. Výsledek hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo
hlasování. Zpráva tedy byla Akademickým senátem přijata v předloženém znění.
2. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2004
Děkan FM předložil AS Výroční zprávu o hospodaření za rok 2004. Nejprve děkan seznámil
přítomné se zprávou a jejím obsahem. Následovala krátká diskuze, poté bylo přistoupeno ke
hlasování o přijetí zprávy. Výsledek hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo hlasování. Zpráva
tedy byla Akademickým senátem přijata v předloženém znění.
3. Návrh změny statutu FM
Děkan FM navrhl následující úpravy statutu FM:
-

-

Změna §20, odst. 5 Statutu FM a navazujících vnitřních předpisů
Původní znění:
K plnění těchto úkolů jsou zřízeny sekretariát a studijní oddělení.
Nové znění:
K plnění těchto úkolů jsou zřízeny sekretariát, studijní oddělení, oddělení pro zahraniční
styky a oddělení pro rozvoj.
Rozšíření §20 Statutu FM a navazujících vnitřních předpisů o následující odstavce
8. Oddělení pro zahraniční styky plní funkci výkonného útvaru pro zajištění organizačních,
projektových a správních úkolů ve spolupráci se zahraničními institucemi ve vzdělávací
činnosti a na vědeckovýzkumných projektech.
9. Oddělení pro rozvoj plní funkci výkonného útvaru pro zajištění organizačních,
projektových a správních úkolů při plnění rozvojových projektů fakulty a ve spolupráci
s hospodářskou sférou.

Děkan seznámil přítomné senátory s plánovanou činností nově zřizovaných oddělení.
Následovala krátká diskuze. Poté bylo přistoupeno ke hlasování o navržených změnách statutu
FM a navazujících vnitřních předpisů. Výsledek hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 se zdrželo
hlasování. Změny byly tedy přijaty v navržené podobě.
4. Různé
- Královcová vznesla dotaz na děkana Maryšku týkající se harmonogramu přípravy rozpočtu
FM. Děkan Maryška odpověděl, že rozpočet bude projednán na kolegiu děkana dne 28.2.2005
a poté předán senátorům ke schválení. Zasedání ASFM na kterém bude schvalován rozpočet se
pravděpodobně uskuteční během čtrnácti dnů, t.j. do 7.3.2005. V souvislosti s přípravou
rozpočtu děkan informoval o klíči, podle kterého bude rozpočet sestaven.

- Děkan informoval členy AS o udělení akreditace studijnímu programu Informatika a
logistika v kombinované formě.
- Nouza vznesl dotaz na děkana týkající se posudků výzkumných záměrů. Děkan přislíbil
jejich dostupnost pro zájemce a přislíbil informovat VR na jejím příštím zasedání.
- Děkan informoval o vypsání konkurzu na místa vedoucích kateder KEL, KSI, KŘT, KES a
KMS a na místa administrativních pracovnic.
Příští zasedání AS FM se předpokládá do 7.3.2005.
zapsal Otto Severýn, tajemník AS FM
Ing. Jiřina Královcová, PhD.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 21.2.2005

