Zápis z XXXVII. jednání akademického senátu FM ze dne 9.10.2003
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. Změna podmínek přijímacího řízení do bakalářského studijního programu
Děkan Maryška přednesl návrh změny podmínek přijímacích zkoušek do
bakalářského studijního programu v tomto smyslu:
„Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických
a strojních, případně příbuzných, kteří z předmětů matematika a fyzika nebo
matematika a informatika (zahrnuje předměty typu Výpočetní technika, Počítače,
Programové vybavení, apod.) mají po celou dobu studia z každého z uvedené dvojice
předmětů průměrný prospěch do 2,00 včetně, budou přijati bez písemné zkoušky
v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.
Písemná zkouška se skládá z předmětů matematika, fyzika a informatika
(zahrnuje znalosti z předmětů Výpočetní technika, Počítače, Programové vybavení,
apod.). Pro úspěšné složení písemné zkoušky se započítávají výsledky z matematiky
a toho ze zbývajících dvou předmětů, ze kterého uchazeč dosáhl vyššího bodového
hodnocení (tzn., že výsledek z hůře hodnoceného předmětu fyzika, nebo informatika
se do výsledků nezapočítává).“
Navržená úprava byla po krátké diskusi hlasováním přijata všemi hlasy.
2. Změna názvu Katedry inženýrské informatiky
Děkan Maryška navrhl změnit název Katedry inženýrské informatiky na Katedra
aplikované informatiky, který více vystihuje zaměření činnosti katedry.
Královcová připomněla, že organizační struktura fakulty (názvy jednotlivých
pracovišť) je zakotvena v Příloze č. 1 Statutu fakulty. Změnu názvu katedry lze tedy
provést úpravou Přílohy č. 1 Statutu Fakulty mechatroniky a mezioborových
inženýrských studií takto: Řádek
„Katedra inženýrské informatiky – KII“ bude nahrazen textem
„Katedra aplikované informatiky – KAI“.
Změna Přílohy č. 1 Statutu fakulty v uvedeném znění byla v hlasování přijata všemi
hlasy.
3. Organizace voleb zástupců studentů do AS FM
(před projednáváním tohoto bodu jednání opustil V.Kopecký)
V souladu se Statutem FM TUL je třeba provést volby zástupců studentů do AS FM
TUL. Přítomní senátoři jednohlasně zvolili volební komisi ve složení:
Jana Ehlerová, předsedkyně,
Martin Hák,

Ing. Pavel Jiránek,
Ing. Monika Matušková,
Ing. Petr Rálek.
Volební komise zorganizuje volby tak, aby noví senátoři byli známi do konce
listopadu 2003.

Termín příštího zasedání nebyl stanoven
zapsal Jan Šembera, tajemník AS FM

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 10.10.2003

