Zápis z XXXXII. jednání akademického senátu FM ze dne 24.2.2004
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Klára Císařová, Jan Šembera, Bedřich Janeček,
Václav Kopecký, Miloš Hernych
Studenti: Jana Ehlerová, Martin Hák, Martin Vlasák
Omluveni:
Hosté:

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

Program:
1. Projednání rozpočtu FM pro rok 2004
(části projednávání tohoto bodu nebyl přítomen B. Janeček)
Děkan Maryška představil senátorům návrh dělení státní dotace na investice,
vzdělávací činnost a specifický výzkum pro rok 2004. V rámci diskuse podrobně
vysvětlil způsob výpočtu jednotlivých položek rozpočtu, který je založen na algoritmu
uplatněném už při dělení rozpočtu pro loňský rok. Dále senátoři s děkanem diskutovali
o předpokládaném vývoji objemu dotace pro FM v dalších letech, přiměřenosti podílu
dotace pro FM z dotace pro TUL, děkanově představě o ideální struktuře výuky na
fakultě, vyhlídkách rozvoje a financování vědecké práce na fakultě a potřebě
rozšiřování možností odměňování vědecké práce doktorandů, míře potřeby a
užitečnosti stabilizovat algoritmus dělení rozpočtu a potenciálním nebezpečí možnosti
vzniku rozpočtových problémů některých kateder při jeho striktním uplatňování
v budoucnosti a s tím související míře potřeby takové složitosti tohoto algoritmu.
Akademický senát schválil návrh rozpočtu v předloženém znění všemi hlasy.
2. Různé
(před projednáváním tohoto bodu jednání opustila K. Císařová)
Zatížení studentů v 8. semestru
Senátorka Ehlerová se ptala děkana Maryšky na současný stav řešení problematiky
zatížení studentů v 8. semestru studia. Děkan senátorku ujistil, že problém řeší.
Informace děkana o přípravě návrhu nového výzkumného záměru
Děkan informoval senát, že návrh nového výzkumného záměru je koncipován na
7 let řešení a jeho hlavním řešitelem bude Prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
Příští zasedání proběhne na začátku dubna 2004.
Přílohou tohoto zápisu je rozpočet FM na rok 2004 ve schváleném znění.
Příloha není součástí elektronické verze zápisu.
zapsal Jan Šembera, tajemník AS FM
V Liberci dne 24.2.2004

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM

