Zápis z XXXVIII. jednání akademického senátu FM ze dne 3.11.2003
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Klára Císařová, Jan Šembera, Libor Tůma, Bedřich
Janeček, Václav Kopecký.
Studenti: Josef Novák, Jana Ehlerová, Martin Hák.
Omluveni:
Hosté:

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

Program:
1. Žádost o akreditaci bakalářského studijního oboru „Informatika a logistika“
studijního programu „Elektrotechnika a informatika“
Děkan Maryška informoval senát o tom, že návrh studijního oboru Informatika a
logistika je připraven k předložení Vědecké radě, a představil jeho strukturu. Hodlá ho
předložit Vědecké radě a následně k akreditaci tak, aby mohla být výuka v tomto
oboru zahájena už v příštím akademickém roce.
Krátké diskuse o rozdílech mezi již akreditovaným bakalářským oborem a tímto
návrhem se aktivně účastnili senátoři Císařová a Novák.
Královcová navrhla usnesení ve znění „AS FM TUL projednal návrh bakalářského
studijního oboru Informatika a logistika a doporučuje jej k akreditaci.“ Usnesení bylo
hlasováním přijato všemi hlasy.
2. Změny Statutu FM vyvolané schválením Studijního a zkušebního řádu
Technické univerzity
(před projednáváním tohoto bodu jednání opustila J. Ehlerová)
Královcová navrhla úpravu Statutu FM TUL ve třech paragrafech. Důvodem je
uvedení Statutu FM do souladu s vyššími předpisy.
O změnách jednotlivých paragrafů bylo hlasováno zvlášť.
Výsledky hlasování:
Změna §6: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Změna §22: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Změna §28: 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
Všechny navržené změny byly schváleny většinou hlasů přítomných senátorů.
3. Různé
Změna proděkana pro pedagogickou činnost
Děkan požádal Akademický senát o vyjádření ke změně ve funkci proděkana pro
pedagogickou činnost. Doc. Ing. Josef Janeček, CSc. požádal z osobních důvodů
děkana o uvolnění z funkce. Děkan navrhuje uvolnit doc. Janečka z této funkce a
jmenovat do ní Ing. Libora Tůmu, CSc.
Královcová navrhla usnesení ve znění „AS FM TUL vzal na vědomí důvody
děkana na uvolnění Doc. Ing. Josefa Janečka, CSc. a jmenování Ing. Libora Tůmy,
CSc. do funkce proděkana pro pedagogickou činnost a schvaluje tento postup.“
Usnesení bylo hlasováním přijato sedmi hlasy, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel.

Doplnění AS FM TUL
Královcová upozornila senát, že jmenováním senátora Tůmy do funkce proděkana
se uvolní místo v AS FM TUL. Navrhla doplnit senát na základě výsledků voleb
v roce 2001.
Návrh byl přijat všemi hlasy přítomných senátorů.
V okamžiku jmenování nového proděkana se senátorem stane Ing. Miloš Hernych.
Průběh příprav voleb zástupců studentů do AS FM TUL
Hák referoval o tom, že se dnes uzavřela kandidátka. Kandidují Jana Ehlerová,
Martin Hák, Vít Lédl a Lukáš Traspl. Volby proběhnou v týdnu od 24.11.2003.
Odvolání člena Vědecké rady
Děkan Maryška podal senátu návrh na odvolání Prof. RNDr. Ing. Miloslava Koška,
CSc. z Vědecké rady FM TUL.
V následné diskusi děkan zdůvodnil svůj návrh.
Návrh usnesení: „AS FM TUL souhlasí s odvoláním Prof. RNDr. Ing. Miloslava
Koška, CSc. z Vědecké rady FM TUL.“
Usnesení bylo hlasováním přijato šesti hlasy, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi.
Problematika studia
(před projednáváním tohoto bodu jednání opustil V.Kopecký)
Hák upozornil ostatní senátory na to, že v 8. semestru studia mají studenti kromě 5
zkoušek předepsány dva klasifikované zápočty, jeden z toho z obhajoby projektu ve
zkouškovém období. Výsledkem je neúměrné zatížení studentů v 8. semestru a časté
přenášení povinností ze 4. ročníku do posledního roku studia.
Děkan přislíbil, že se touto problematikou bude zabývat.
Termín příštího zasedání nebyl stanoven
Přílohou tohoto zápisu jsou úpravy Statutu FM ve schváleném znění.
Příloha není součástí elektronické verze zápisu.
zapsal Jan Šembera, tajemník AS FM

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 4.11.2003

