Zápis z XXXX. jednání akademického senátu FM ze dne 4.12.2003
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
Ing. Josef Novák, 1. místopředseda AS TUL

Program:
1. Aktualizace složení AS FM
Královcová přivítala senátora Miloše Hernycha, který rozhodnutím senátu (viz
zápis z 38. zasedání AS FM) nahradil odstoupivšího senátora Libora Tůmu.
Předsedkyně volební komise Ehlerová informovala senátory o výsledku voleb
zástupců studentů v AS FM. Zvoleni byli Jana Ehlerová, Martin Hák a Martin Vlasák.
V krátké diskusi byli navrženi dva kandidáti na funkci místopředsedy AS FM,
Martin Hák a Jana Ehlerová. V tajném hlasování osm hlasů obdržela Jana Ehlerová,
jeden hlas obdržel Martin Hák, nikdo se nezdržel hlasování. Místopředsedkyní AS FM
byla zvolena Jana Ehlerová.
Královcová poděkovala odstupujícímu studentskému senátorovi a místopředsedovi
senátu Novákovi za aktivní práci.
2. Projednání dlouhodobého záměru FM
Děkan Maryška představil senátorům současný stav plánování vědy a výzkumu na
FM a navržené změny v dlouhodobém záměru oproti dokumentu schválenému v roce
1999.
Po diskusi senát veřejným hlasováním všemi hlasy schválil dlouhodobý záměr
v předloženém znění.
3. Návrh změn Statutu FM v souladu s dlouhodobým záměrem
V souvislosti s aktualizací dlouhodobého záměru FM děkan předložil senátu úpravu
Přílohy č. 1 Statutu Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (která
obsahuje seznam pracovišť a kateder fakulty) ve smyslu: Změnit název jedné z kateder
„Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů – KEL“
na
„Katedra elektrotechniky – KEL“
a doplnit strukturu fakulty o katedru
„Katedra elektromechanických systémů – KMS“.
V diskusi děkan zodpověděl otázky senátorů na předpokládanou orientaci nového
pracoviště, předpoklady jeho personálního naplnění a předpokládaný čas zřízení nové
katedry.
Změna Přílohy č. 1 Statutu fakulty v uvedeném znění byla ve veřejném hlasování
přijata všemi hlasy.

4. Návrh na doplnění vědecké rady FM
Děkan Maryška předložil návrh na doplnění vědecké rady o další dva členy: Prof.
RNDr. Janu Přívratskou, CSc., Ph.D. a Doc. Ing. Aleše Richtera, CSc.
Po diskusi byly oba návrhy v oddělených veřejných hlasováních přijaty všemi
hlasy.
5. Různé
Děkan Maryška představil senátorům svou představu koncepce personální politiky
a předložil ji k dlouhodobé diskusi. Šembera připomněl, že je třeba aktualizovat
okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám.
Termín příštího zasedání nebyl stanoven.
zapsal Jan Šembera, tajemník AS FM

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 8.12.2003

