Zápis z 10. zasedání akademického senátu FM
ze dne 20. 10. 2017
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Březina, Josef Černohorský, Jan Koprnický, Pavel Satrapa,
                      Otto Severýn, Jan Šembera
Studenti:  Michal Rott, David Salač
Omluven:  Jan Lukášek
Hosté: Zdeněk Plíva, Libor Tůma, Josef Novák

Program:
1) Projednání probíhajících akreditací
Děkan nejprve stručně představil studijní programy, jejichž akreditační řízení se na FM
v současnosti připravuje. Konkrétně se jedná o tyto studijní programy:
Informační technologie - bakalářské studium, garant J. Chaloupka.
Mechatronika - bakalářské studium, garant J. Černohorský.
Nanotechnologie - bakalářské studium, garant J. Šedlbauer.
Nanotechnologie - navazující magisterské studium, garant J. Šedlbauer.
Mechatronika, výuka v anglickém jazyce - navazující magisterské studium, garant
J. Hlava.
F. Aplikované vědy v inženýrství - doktorské studium, garant J. Maryška, náhradník
garanta P. Mokrý.
G. Technická kybernetika - doktorské studium, garant J. Nouza, náhradník garanta
Z. Koldovský.
A.
B.
C.
D.
E.

Při představování zmínil že studijní program Mechatronika (B) je nově zaváděný,
nahrazující dosavadní EIŘS; studijní program Mechatronika v anglickém jazyce (E) je
rozšířením dosavadního oboru Mechatronics; v ostatních případech jde o akreditace
navazující na v současnosti existující studijní obory. V případě současných bakalářských
studijních oborů “Informatika a logistika” a “Elektronické informační a řídicí systémy”
dojde k jejich transformaci do formy specializace v nově akreditovaných programech.
Následovala diskuze týkající se předpokládaného zahájení výuky nově akreditovaných
programů, možností na dostudování studentů ve stávajících oborech, garance programů
Nanotechnologie, náhradníků garantů u doktorských studijních programů. J. Šembera
vyslovil názor, že ustavení J. Maryšky garantem oboru AVI považuje za nerozumný krok
ze strany vedení fakulty. Dále bylo diskutováno rozdělení povinných a povinně
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volitelných předmětů jednotlivých specializací programu IT a stanovení počtu kreditů za
jednotlivé předměty.
Tímto byly předložené dokumenty související s připravovanými akreditacemi projednány
AS FM.

2) Volba zástupce FM v Radě vysokých škol
J. Šembera popsal situaci v Radě vysokých škol, kdy k 31. 12. 2017 končí funkční období
všem delegátům všech vysokých škol a z tohoto důvodu je nutno zvolit zástupce nové. Za
každou fakultu TUL je do RVŠ nominován jeden zástupce, J. Šembera navrhl, aby tímto
zástupcem byl Z. Plíva. Následovala krátká diskuze.
Návrh usnesení: “Akademický senát FM navrhuje jako delegáta FM do sněmu Rady
vysokých škol prof. Ing. Zdeňka Plívu, P
 h.D.”
Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

3) Různé
Nebyly žádné příspěvky.

Další zasedání
Pro další zasedání AS FM bylo předběžně stanoven termín 20. 11. 2017 od 14.30.

Zapsal: Otto Severýn

Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM

V Liberci dne 25. 10. 2017
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