Zápis z XXXI. jednání akademického senátu FM ze dne 3.3.2003
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Klára Císařová, Jan Šembera, Libor Tůma, Václav
Kopecký
Studenti: Jana Ehlerová, Martin Hák, v první části Josef Novák
Omluveni: Bedřich Janeček, pro druhou část Josef Novák
Hosté: Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM,
Doc. Ing. Josef Janeček, CSc., proděkan FM pro pedagogickou činnost
Program:
1. Projednání zprávy o činnosti fakulty za rok 2002
Děkan Maryška představil upravenou výroční zprávu o činnosti fakulty v roce
2002.
Po krátké diskusi senát přijal předloženou zprávu o činnosti FM za rok 2002 všemi
hlasy přítomných senátorů.
2. Projednání změn ve vědecké radě FM TUL
Děkan Maryška informoval senátory o průběhu jednání ve věci změn obsazení
vědecké rady a nepřednesl žádný nový návrh.
3. Různé
Stav příprav akreditace doktorského studijního oboru Přírodovědné inženýrství
Děkan Maryška informoval senátory, že akreditační komise neudělila akreditaci
navrženému doktorskému oboru Přírodovědné inženýrství z důvodu velké šíře
odborného záběru návrhu. Po rozhovoru s jejím členem Prof. Ing. Janem Uhlířem,
CSc. se rozhodl zúžit návrh a přepracované materiály podat znovu k akreditaci.
Poskytnul senátorům upravenou verzi a požádal je o její prostudování.
Evaluace výuky studenty
(v průběhu projednávání bodu opustil jednání senátor Novák)
Děkan informoval senátory o tom, jak probíhá řešení problémů, které se projevily
ve výsledcích evaluací v minulých letech a dosavadní aktivitu studentské části senátu
označil za prospěšnou. Uvítá, pokud v organizaci této činnosti bude akademický senát
a zvlášť jeho studentská část pokračovat. Nabídnul ochotu vedení fakulty v řešení
výstupů z dalších hodnocení výuky studenty. Uvítal by častější než jednoroční
frekvenci konání hodnocení. Proděkan Janeček žádal senát o sestavení společné
komise pro účel řešení hodnotících aktivit. Novák informoval o tom, že s rektorem
projednal rozšíření hodnocení uplatňovaného na FM i na ostatní fakulty. Následovala
diskuse o vhodnosti a nevhodnosti prezentace výsledků hodnocení. Diskutovalo se
také o potřebě přípravy výukových materiálů pro vyučované předměty.
Diskuse vyústila v závěr, že organizační aktivita hodnocení výuky má zůstat na
straně akademického senátu a za řešení problémů evaluací projevených zodpovídá
vedení fakulty.
Studijní a zkušební řád TUL
Královcová se zeptala děkana a proděkana na stav přípravy studijního a zkušebního
řádu TUL, k jehož prvnímu návrhu se AS FM vyjadřoval na podzim 2002. Proděkan

Janeček informoval o tom, že jednání probíhají a blíží se do závěrečné fáze. Přislíbil
předání materiálů senátorům, aby jim umožnil se k upravené verzi vyjádřit.
Termín příštího jednání senátu nebyl stanoven.
zapsal Jan Šembera, taj. AS FM

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 3.3.2003

