Zápis z 9. zasedání akademického senátu FM
ze dne 3. 10. 2017
Přítomni:
Zaměstnanci: Josef Černohorský, Pavel Satrapa, Otto Severýn, Jan Šembera
Studenti: Michal Rott
Omluveni: Jan Koprnický, Jan Lukášek, David Salač
Neomluven: Jan Březina
Hosté: Zdeněk Plíva, Zbyněk Koldovský (na body 1–2), Josef Novák (na body 1–3a), Ondřej
Novák (na body 2–3a)

Program:
1) Schválení dodatku rozpočtu FM
Děkan představil dodatek rozpočtu FM, který vznikl na základě dodatečné dotace MŠMT vysokým
školám na vzdělávací činnost. Dodatek byl projednán s vedoucími ústavů. Následovala krátká
diskuze.
Návrh usnesení: “Akademický senát FM schvaluje ‘Návrh rozdělení finančních prostředků FMIMS
TU v Liberci pro rok 2017 - dodatek 4’ v předložené formě.”
Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

2) Situace v oborové radě AVI
Bod byl na jednání zařazen z podnětu předsedy Šembery. Děkan informoval o rezignaci dvou členů
OR (prof. Kopecký a doc. Šembera) a o nových procesních pravidlech při podávání přihlášek ke
státním doktorským zkouškám a obhajobám disertačních prací. Následovala diskuze o zajištění
kvality doktorského studia, způsobu sestavování a schvalování komisí, poukázáno bylo na pasivitu
většiny členů OR při hlasováních. Zmíněna byla připravovaná reakreditace oboru. Dále byla
diskutována pozice předsedy OR a jeho pravomocí. Někteří přítomní vyslovili znepokojení se
současnou situací v OR AVI V závěru se všichni přítomní shodli na zájmu o kvalitu doktorského
studia a transparentnosti s ním souvisejících procesů.

3) Různé
3 a) Institucionální plán TUL
Děkan informoval o dokumentu Institucionálního plánu TUL, který bude schvalován AS TUL téměř
dva měsíce po vydání dokumentu. Poukázal na praktickou nemožnost dodržení termínů
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v dokumentu uvedených z důvodu jeho pozdního schválení. Vyzval přítomného zástupce FM v AS
TUL (předseda Šembera) k poukázání tohoto stavu na zasedání AS TUL.
3 b) Probíhající akreditace
Děkan informoval, že v současné době probíhají přípravy akreditací bakalářských studijních
programů “Mechatronika”, “Informační technologie”, “Mechatronika AJ” a doktorského studijního
programu “Aplikované vědy v inženýrství”. Další postup se bude odvíjet od ukončení jejich přípravy
v souvislosti se zasedáním vědecké rady FM dne 25. 10. V případě, že příprava bude ukončena
včas, bude ještě před zasedáním VR svoláno zasedání AS FM za účelem schválení akreditačních
dokumentů.

Další zasedání
V případě předložení akreditačních dokumentů do 13. 10. proběhne další zasedání AS FM v pátek
20. 10. od 9 h.

Zapsal: Otto Severýn
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 9. 10. 2017
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