Zápis z 6. jednání akademického senátu FM ze dne 6. 5. 2015
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiří Kubín
Studenti: Michal Rott, Ondřej Smola
Omluveni: Leoš Beran, Jan Březina, Jiřina Královcová, Miroslava Rysová
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., Ing. Dagmar Militká.
Program:
1) Projednání návrhu rozpočtu FM na rok 2015
Děkan předložil senátorům návrh rozpočtu na rok 2015, okomentoval jeho skladbu a porovnal jej
s loňským rozpočtem. Sdělil, že nový rozpočet byl již projednán na grémiu děkana a vedoucí
ústavů s ním souhlasí. Diskuse byla velmi krátká, následně senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM
schvaluje rozpočet FM na rok 2015 předložený děkanem“. Výsledek hlasování: 5 hlasů pro,
0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
2) Projednání členů disciplinární komise FM
Jelikož skončilo funkční období stávající disciplinární komise (podle Disciplinárního řádu FM je
funkční období dvouleté), navrhnul děkan novou komisi včetně příslušných náhradníků:
1. Prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc., MTI
2. Ing. Jiří Málek, Ph.D., ITE
3. Ing. Martin Kysela, student DSP
4. Ing. Michal Rott, student DSP
Náhradníci:
1. Prof. Ing. Jan Nouza, CSc., ITE
2. Ing. Leoš Beran, Ph.D., MTI
3. Ing. Jakub Nečásek, student DSP
4. Ing. Ondřej Smola, student DSP
Proti složení komise nebyly námitky a bylo hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje návrh členů
a náhradníků disciplinární komise předložený děkanem“ s výsledkem 5 hlasů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Různé
a) Děkan se stručně zmínil o přípravě nového 5letého oboru AVI. Dále se připravují žádosti
o obnovení akreditací pro obory navazujícího studia ME, IT, AŘ a také pro obory habilitačních
a profesorských řízení TK a AVI. Zmiňované akreditační materiály budou projednány na příštím
zasedání AS FM.
b) M. Kolář se zmínil o dokumentech (zejména o poslední verzi novely zákona 111/98Sb.
a o Věcném záměru k návrhu zákona o podpoře VVI) na stránkách AS TUL (http://senat.tul.cz).
Jsou vítány případné připomínky ke zveřejněným dokumentům (zaslat přímo předsedovi AS
TUL).
c) Senátoři krátce diskutovali o drobných nejasnostech týkajících se formálních záležitostí
závěrečných prací (šablon BP a DP, nutnost mít v elektronické verzi práce originál zadání
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i podepsané prohlášení). J. Koprnický projedná zmiňované nejasnosti s kompetentními lidmi
a zveřejní jednoznačný závěr.
d) Proběhla krátká diskuse ke končícímu mandátu stávajícího děkana (koncem tohoto roku)
a potřebě připravit volbu nového děkana tak, aby cca v polovině listopadu 2015 bylo již známo
jméno nového děkana. Senátoři se dohodli, že na příštím zasedání AS FM bude předložen
konkrétní harmonogram voleb.
e) J. Koprnický upozornil na změnu webových stránek TUL a s tím související problémy se změnou
odkazů (nejen na webu FM, ale i v různých textových dokumentech). Tím jsou například
v platných směrnicích či příkazech rektora/kvestora nefunkční odkazy. K většině dokumentů je
nutné se přihlásit, což lze v mnoha případech považovat za rozumné. Na druhou stranu si ale
například uchazeči o studium mohou přečíst pravidla studia (Studijní a zkušební řád) teprve až
se stanou studenty a získají přístup do LIANE.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 7. 5. 2015
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