Zápis z XXXII. jednání akademického senátu FM ze dne 31.3.2003
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Jan Šembera, Libor Tůma, Bedřich Janeček
Studenti: Josef Novák, Jana Ehlerová
Omluveni: Klára Císařová, Václav Kopecký, Martin Hák
Hosté: Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM,
ve druhé části Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc., vedoucí Katedry elektroniky a
zpracování signálů
Program:
1. Aktuální informace děkana o přípravě zasedání Vědecké rady
Děkan Maryška informoval o bodech připravovaného zasedání Vědecké rady FM.
Zastavil se u bodů projednávání námětů hlavních směrů výzkumu, z nichž se bude
tvořit koncepce nových výzkumných záměrů, a projednávání koncepce hodnocení
vědy a výzkumu.
Děkan informoval senátory o svém záměru jmenovat komisi pro přípravu
výzkumných záměrů ve složení Jiří Maryška, Josef Janeček, Jaroslav Nosek, Jan
Nouza, Zdeněk Strakoš, Petr Tůma, Miroslav Svoboda. Senát vzal bez připomínek na
vědomí postup děkana při přípravě nových výzkumných záměrů.
Děkan informoval senátory o doručených reakcích zaměstnanců FM na jeho dopis
o návrhu nové koncepce hodnocení vědy a výzkumu založené na atestacích
jednotlivých zaměstnanců. Následně krátce s Maryškou diskutovali Královcová,
Janeček a Tůma.
2. Aktuální informace děkana o přípravě rozpočtu FM TUL
Děkan přednesl filozofii připravovaného rozpočtu FM a stav přípravy rozpočtu
TUL. Rozpočet fakulty bude senátu předložen pravděpodobně za dva týdny.
Následovala krátká diskuse o rozpočtu a diplomových pracích.
3. Různé
(projednávání bodu se účastnil prof. Ondřej Novák)
Královcová otevřela diskusi na základě dopisu prof. Ondřeje Nováka děkanovi a
předsedkyni AS vyjadřujícího stanovisko vedoucího KES k zásahu děkana ve věci
řešení problémů v předmětu Analogová elektrotechnika. Nejprve vysvětlil prof. O.
Novák svůj názor a doc. Maryška svůj postup v uvedené věci. V další diskusi se
senátory vyjádřil prof. Novák svůj názor, že děkan nepostupoval v souladu se
Studijním a zkušebním řádem FM, konkrétně s jeho ustanovením §4, odst. 3 a 4.
Po delší diskusi, která se týkala především výkladu zmíněného ustanovení, bylo
další projednávání tohoto bodu odloženo na příští zasedání senátu tak, aby mohl být
celý problém posouzen v kontextu s ostatními platnými právními normami.
Termín příštího zasedání : v týdnu od 14. do 18. dubna.
zapsal Jan Šembera, taj. AS FM
Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 1.4.2003

