Zápis z XLIII. jednání akademického senátu FM ze dne 13.10.2004
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Klára Císařová, Jan Šembera, Bedřich Janeček,
Václav Kopecký, Miloš Hernych
Studenti: Jana Ehlerová, Martin Hák, Martin Vlasák
Omluveni:
Hosté:
Program:

Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM

1. Aktuální informace děkana FM
Děkan informoval senátory o počtu studentů fakulty v jednotlivých studijních
programech a ročnících. Celkem má fakulta 672 studentů, do prvního ročníku
nastoupilo 217 studentů.
Děkan sdělil a zdůvodnil, že byla zahájena příprava studijního oboru Informatika a
logistika k akreditaci v kombinované formě. Předpokládá se cílový počet studentů
v prvním ročníku 40.
Dále děkan informoval, že byly zahájeny přípravy transformace studijního oboru
Mechatronika v navazujícím magisterském studijním programu pro akreditaci v roce
2006 ve spolupráci se ŠKODA AUTO a. s.
Byly též zahájeny přípravy oboru Mechatronika ve dvouletém navazujícím
magisterském programu v anglickém jazyce.
Nakonec děkan sdělil senátu, že probíhají jednání v kolegiu a se zástupci Vědecké
rady FM o úpravě formy podkladů k habilitačnímu řízení.
Následující diskuse s děkanem se účastnili Císařová, Hernych, Kopecký a
Královcová. Z diskuse vyplynul závazek děkana do týdne předložit Akademickému
senátu FM podklady k projednání připravovaného studijního oboru Informatika a
logistika k akreditaci v kombinované formě. Děkan též senátorům poskytne návrh
změny podkladů k habilitačnímu řízení.
2. Příprava voleb do AS FM
(před projednáváním tohoto bodu jednání opustil děkan Maryška)
V souladu se Statutem FM TUL je třeba provést volby zástupců zaměstnanců i
studentů do AS FM TUL. Na návrh předsedkyně byla většinou osmi hlasů při jednom
zdržení se zvolena volební komise ve složení:
Ing. Milan Kolář, CSc.,
Doc. Ing. Václav Kopecký, CSc., předseda,
Ing. Monika Matušková,
Ing. Martin Boško,
Ing. Jan Václavík.
Jana Ehlerová,
Volební komise zorganizuje volby tak, aby mohlo první zasedání nového senátu
proběhnout v týdnu od 8. listopadu 2004.
Příští zasedání proběhne 27.10.2004 v 10:30.
zapsal Jan Šembera, tajemník AS FM
V Liberci dne 13.10.2004

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM

