Zápis z XXIX. jednání akademického senátu FM ze dne 11.12.2002
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Klára Císařová, Jan Šembera, Libor Tůma, Bedřich
Janeček, Václav Kopecký
Studenti: Josef Novák, Jana Ehlerová, Martin Hák
Omluveni: Vít Lédl
Hosté: Doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM
Program:
1. Výsledky voleb zástupců studentů do AS FM TUL
Předseda volební komise Tůma a člen volební komise Novák informovali senátory
o výsledku voleb. Zvoleni byli Josef Novák, Jana Ehlerová a Martin Hák.
Po krátké diskusi byl jako jediný kandidát navržen a veřejným hlasováním většinou
přítomných senátorů zvolen do funkce místopředsedy AS FM Josef Novák.
2. Aktuální informace děkana FM
Nový proděkan
Děkan Maryška informoval senátory o tom, že v důsledku zvolení proděkana
Konopy do funkce rektora TUL na příští volební období je třeba jmenovat nového
proděkana pro vnitřní záležitosti. Oslovil v této věci doc. Josefa Janečka, od kterého
očekává především angažovanost v oblasti pedagogické činnosti, kde bude třeba
mnoho práce v důsledku přechodu výuky na strukturované studium v souladu s letos
proběhnuvší akreditací.
Po krátké diskusi, ve které se k návrhu pozitivně vyjádřili zástupci studentů v AS,
senát všemi hlasy přítomných senátorů doporučil děkanovi jmenovat do funkce
proděkana Doc. Ing. Josefa Janečka, CSc.
Budoucnost organizace a financování vědy a výzkumu na FM
Děkan informoval senátory o novém zákonu o podpoře vědy a výzkumu a na něj
navazujících prováděcích vyhláškách vlády ČR. Také podal stručnou informaci o
stavu mezifakultních jednání o sestavení návrhů na výzkumné záměry, která jsou
v neustálém vývoji.
Následovala diskuse, v níž se senátorům dostalo především upřesnění současných
záměrů a vyjednávacích pozic vedení FM vzhledem k ostatním fakultám.
Pedagogické a výzkumné aktivity
Děkan Maryška sdělil senátorům, že zájmem fakulty je, aby témata ročníkových
projektů a diplomových prací byla vypisována v přímé souvislosti s výzkumem
prováděným na katedrách a především v hlavních směrech výzkumu fakulty. Jeho
záměrem je též zachovat stav, ve kterém je převážná většina zaměstnanců zapojena jak
v pedagogické, tak ve výzkumné činnosti. Zároveň senát informoval o svém
rozhodnutí omezit počet studentů zapisovaných na jednotlivé volitelné předměty. Dále
sdělil senátorům, že zahájil jednání s ostatními fakultami o vzájemných platbách za
dodávanou výuku.
Následovala krátká diskuse upřesňující děkanovu informaci.
Konkurz
Na závěr informoval senátory o výsledcích konkurzů na místa odborných asistentů
a vedoucích několika kateder FM.

3. Různé
Novák informoval senátory o průběhu příprav organizace dvoudenního setkání
studentských zástupců akademických senátů elektrofakult a fakult informatiky. Jeho
termín byl určen na první či druhý týden v březnu 2003. Předpokládá účast asi 20
studentů a dvou zástupců státní správy. Přednesl též podrobný návrh programu setkání
a odhad rozpočtu.
Děkan uvítal jeho iniciativu a navrhl zahrnout akci do programu oslav 50. výročí
založení TUL, doporučil také přizvat na setkání zástupce vedení univerzity a fakulty.
V diskusi se k akci kladně postavili i senátoři.
Děkan informoval o plánu a průběhu propagace FM na středních školách a vyzval
senátory k zapojení se do této činnosti.
Na Novákův dotaz děkan Maryška sdělil, že stále není rozhodnuto o konání
únorového termínu státních závěrečných zkoušek.

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

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 11.12.2002

