Zápis z XXX. jednání akademického senátu FM ze dne 11.2.2003
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Jan Šembera, Libor Tůma, Bedřich Janeček, Václav
Kopecký
Studenti: Josef Novák, Jana Ehlerová, Martin Hák
Omluveni: Klára Císařová
Hosté: Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM
Program:
1. Projednání zprávy o činnosti fakulty za rok 2002
Děkan Maryška představil výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2002. Ve svém
projevu poukázal na několik nedostatků předkládané verze. Doplnil předloženou
zprávu o dodatečně vloženou kapitolu s vytýčením hlavních úkolů pro rok 2003.
Děkan senátory seznámil s tím, že některé kapitoly doznají před zveřejněním
formálních úprav.
Následovala diskuse týkající se hodnocení kvality výuky studenty, zpracování
kapitoly výroční zprávy výzkum a vývoj, věkové a kvalifikační struktury zaměstnanců,
potřebnosti velkého rozsahu předkládané zprávy a její formální neurovnanosti.
Senát posléze schválil sedmi hlasy při jednom zdržení toto usnesení: „Senát
doporučuje zprávu po formální stránce dopracovat a předložit ke schválení.“
Závěr: Senát nepřijal předloženou zprávu o činnosti FM za rok 2002.
2. Projednání zprávy o hospodaření fakulty za rok 2002
Děkan Maryška představil senátorům zprávu o hospodaření fakulty v roce 2002.
Po krátké diskusi senát předloženou zprávu přijal všemi hlasy přítomných senátorů.
Závěr: Senát přijal předloženou zprávu o hospodaření FM za rok 2002.
3. Doplnění vědecké rady FM TUL
Děkan Maryška připomněl senátorům, že v roce 2002 zemřeli tři členové Vědecké
rady FM TUL. Dále informoval senátory o možné rezignaci jednoho člena a odvolání
dalšího. Informoval o jednání s předsedkyní AV ČR doc. RNDr. Helenou Illnerovou,
DrSc. o návrhu vhodného odborníka v oblasti biologie na člena VR. Navrhnul doplnit
VR o pět nových členů:
Ing. Jaroslav Machan, CSc., vedoucí Technického vývoje Škoda Auto „Česana“
Doc. RNDr. Karel Segeth, CSc., ředitel Matematického ústavu AV ČR,
Prof.RNDr.Radim Blaheta,CSc.,ved. stř. aplik. matematiky Ústavu geoniky AVČR,
Doc.RNDr.Tomáš Pačes,DrSc., zaměstnanec ČGS, budoucí zaměstnanec FM TUL,
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc., katedra matematiky FSV ČVUT.
Po krátké diskusi senát všemi hlasy přítomných senátorů schválil návrh na
jmenování pěti výše uvedených odborníků členy VR.
Závěr: Senát schválil návrh na jmenování nových pěti členů vědecké rady.
4. Různé
Novák informoval senátory o tom, že setkání studentských zástupců akademických
senátů elektrofakult a fakult informatiky proběhne v termínu 6.-7. března 2003.

Termín příštího jednání senátu nebyl stanoven.
zapsal Jan Šembera, taj. AS FM

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 11.2.2003

