Zápis z 11. zasedání akademického senátu FM
ze dne 27. 11. 2017
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Březina, Jan Koprnický, Pavel Satrapa, Otto Severýn, Jan Šembera
Studenti:  Michal Rott, David Salač
Omluveni:  Josef Černohorský, Jan Lukášek
Hosté: Zdeněk Plíva, Milan Kolář

Program:
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání plánu realizace strategického záměru FM na rok 2018.
Volba zástupce FM do RVŠ.
Informace o probíhajících akreditacích.
Diskuze o stipendiích studentů doktorských studijních programů.
Různé.

Na základě návrhu D. Salače bylo projednání prvního bodu zařazeno až za původní bod 4.

1) Volba delegáta FM do Rady vysokých škol
J. Šembera informoval, že AS TUL zvolil Z. Plívu jako zástupce TUL do předsednictva RVŠ
a tím pádem FM nemá vlastního zástupce ve sněmu. J. Šembera oslovil prof. Jaroslava
Noska, který by byl ochoten zastupovat FM ve sněmu RVŠ.
Návrh usnesení: “Akademický senát FM navrhuje jako delegáta FM do sněmu Rady
vysokých škol prof. Ing. Jaroslava Noska, CSc.”
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

2) Informace o probíhajících akreditacích
Děkan seznámil se stavem akreditačních řízení, která AS FM projednal na 10. zasedání.
Akreditační materiály studijních programů Informační technologie (BS), Mechatronika
(BS), Nanotechnologie (BS a NMS) byly projednány Vědeckou radou FM a AS TUL, nyní
jsou zkompletovány a připraveny k odeslání Radě pro vnitřní hodnocení TUL. Po
zapracování jejích připomínek budou ještě v roce 2017 materiály odeslány Národnímu
akreditačnímu úřadu.
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Následovala diskuze. Dotaz P. Satrapa: Jak byly vybrány obory, které budou zaslány NAÚ
letos a které později? Odpověď děkan: Byl sestaven harmonogram končících akreditací
podle kterého FM postupuje - přednostně budou k akreditaci předloženy ty obory, kde
není možné snadno převést studenty stávajících oborů do nově akreditovaných oborů.
Dotaz J. Šembera: Garantem oborů “Nanotechnologie” je prof. J. Šedlbauer, který není
zaměstancem FM. Nebude to na překážku v akreditačním řízení? Odpověď děkan: Dle
právního výkladu právníka TUL to na překážku není. Pro jednání RVH (tedy i NAU) bude
nachystán vysvětlující komentář s tím, že pokud by byl právní výklad NAÚ odlišný, bude
úvazek prof. Šedlbauera rozdělen mezi FM a FP. Dotaz D. Salač: Jak bude koncipována
odborná praxe, která je součástí studijního programu “Mechatronika”? Odpověď děkan:
V současné době probíhá jednání s firmami, které by odbornou praxi zajišťovaly.
Zařazení předmětu do studijního programu je dáno požadavku OP-VVV, v dalších oborech
není praxe prozatím plánována. Chceme využít i zkušeností s praxemi v MSP-AVI
Dále byla diskutována témata organizace výuky nových oborů, nové předměty v těchto
oborech, efektivita výuky volitelných předmětů, názvy předmětů. Děkan přislíbil
informovat AS FM o průběhu akreditací dalších oborů.

3) Diskuze o stipendiích studentů doktorských studijních programů
Tento bod byl zařazen na podnět D. Salače, který bod uvedl. Vyslovil názor, že směrnice
děkana 3/2016, která stanovuje výši doktorských stipendií je dokument, který podléhá
schvalování AS FM, neboť jde o rozdělení finančních prostředků fakulty. Děkan vysvětlil,
že stipendia jsou vyplácena z příspěvku MŠMT, nikoliv z dotace, mechanismus
přidělování těchto prostředků je jiný než u standardního “rozpočtu”. V následné diskuzi
k tomuto tématu bylo konstatováno, že informace o doktorských stipendiích by měla být
součástí zprávy o hospodaření FM, což se v průběhu jednání nepodařilo přímo ověřit.
Dále byla diskutována výše stipendií zvláště nastupujících studentů, motivace PhD a
jejich aktivita na pracovišti, úspěšnost doktorského studia a rozdíly mezi doktorandy v
interní a v kombinované formě studia.

4) Projednání plánu realizace strategického záměru FM na rok 2018
Děkan stručně představil “Plán realizace strategického záměru FM na rok 2018”. Zmínil
snížení počtu dílčích bodů plánu a jejich konkretizování oproti plánu na rok 2017.
V následné diskuzi byla diskutována témata studijních opor (streamování přednášek a
licence MediaSite), zlepšení zpětné vazby v rámci studentského hodnocení kvality výuky,
snižování neúspěšnosti studentů zejména se zavedením nového kritéria hodnocení parametru neúspěšnosti studentů druhých a vyšších ročníků, kvalifikační struktury
fakulty.
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Návrh usnesení: “Akademický senát FM schvaluje ‘Plán realizace strategického záměru
FM na rok 2018’ v  předloženém znění.”
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení bylo přijato.

5) Různé
Nebyly žádné příspěvky.

Další zasedání
Dle potřeby, pravděpodobně v lednu 2018.

Zapsal: Otto Severýn

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

V Liberci dne 28. 11. 2017
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