Zápis z XXXV. jednání akademického senátu FM ze dne 19.5.2003
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. Projednání návrhu nového bakalářského programu „Informatika a logistika“
Děkan informoval senátory o tom, že je připravován návrh na rozšíření stávajícího
bakalářského programu o nový obor s pracovním názvem „Informatika a logistika.“
Je motivován snahou oslovit více zájemců o vysokoškolské studium a tím zvýšit počet
studentů fakulty ze současných 600 na cílových 1000. Nový obor má být formulován
méně technicky, s vyšším podílem ekonomických a humanitních předmětů. Jeho
absolventi by měli být uplatnitelní jako kvalifikovaní provozní inženýři, skladoví
dispečeři, úředníci a v dalších profesích. Děkan předpokládá úplnou přípravu tohoto
materiálu do září t.r. tak, aby byl připraven k zaslání Akreditační komisi.
V diskusi kromě technických poznámek zazněly připomínky senátorů zastupujících
studenty k obsahu předmětů Tvorba technické dokumentace a Technické materiály a
technologie, jejichž obsah a zaměření považují za nepříliš dobře odpovídající oboru,
ve kterém jsou v současnosti vyučovány, a ještě hůře odpovídající profilu nově
navrhovaného oboru. Senátoři se též vyslovovali nejednoznačně k vhodnosti
zachování společného 1. semestru studia pro oba obory bakalářského programu.
Usnesení: „AS projednal a podporuje přípravu návrhu nového bakalářského oboru
Informatika a logistika k akreditaci.“
Usnesení bylo přijato všemi hlasy.
2. Projednání změn Statutu FM vyvolaných nově akreditovanými studijními
obory
Královcová předložila návrh změn Statutu FM TUL. Navrhované změny jsou
motivovány především nově akreditovanými studijními obory. V rámci jednání došlo
k doplnění návrhu o čísla a upřesnění popisu jednotlivých studijních oborů.
Senát všemi hlasy schválil Statut FM TUL v předloženém znění doplněném
o vnesené změny.
3. Připomínky AS FM k návrhu Studijního a zkušebního řádu TUL
(v průběhu projednávání tohoto bodu jednání opustil V.Kopecký)
V současné době probíhá na celé univerzitě diskuse nad připravovaným Studijním a
zkušebním řádem TUL. Stále je možné se vyjadřovat a doplňovat připomínky
k současnému návrhu. Své připomínky již formulovalo vedení FM.
Senátoři měli k dispozici „minimální“ a „maximální“ verzi řádu, lišící se v úpravě
doktorského studia. V rámci diskuse nad materiálem se senátoři shodli na preferenci
minimální verze neunifikující doktorské studium mezi fakultami a vznesli další
připomínky většinou směřující k redukci řádu o nadbytečné formulace. Vyhovovala by
nám ještě stručnější verze úpravy bakalářského a magisterského studia s tím, že by řád
upřesňovaly vnitřní předpisy fakulty a výnosy děkana.

Připomínky AS FM a připomínky vedení FM zpracuje Královcová a předá je
prorektoru pro studium a vzdělávání Doc. RNDr. Jaroslavu Vildovi.
4. Různé
Císařová upozornila děkana, že je třeba včas vyhlásit závazné podmínky pro
předběžný zápis studentů do volitelných předmětů dalšího ročníku. Děkan slíbil, že
termíny a podmínky vyhlásí do 10 dnů.
Dále AS vyslechl informaci děkana o postupu v přípravě nových výzkumných
záměrů.

Termín příštího zasedání nebyl stanoven
Přílohou tohoto zápisu je upravený Statut FM TUL ve schváleném znění a
připomínky AS FM k návrhu Studijního a zkušebního řádu TUL.
Přílohy nejsou součástí elektronické verze zápisu.
zapsal Jan Šembera, taj. AS FM

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 20.5.2003

