Zápis z XXVIII. jednání akademického senátu FM ze dne 6.11.2002
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Klára Císařová, Jan Šembera, Libor Tůma, Bedřich
Janeček, v druhé části Václav Kopecký
Studenti: Josef Novák
Omluveni: Vít Lédl, pro první část Václav Kopecký
Hosté: Prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc., proděkan FM
Program:
1. Změna úpravy Jednacího řádu vědecké rady fakulty
(projednávání bodu probíhalo bez účasti senátora Kopeckého)
Proděkan Nosek zastupující děkana informoval senátory o nedostatku programové
náplně pro letošní podzimní zasedání vědecké rady. Vzhledem k velikosti FM se
situace programového nenaplnění dvou zasedání VR do roka může v následujících
letech opakovat.
Po krátké diskusi, které se zúčastnili všichni senátoři i host, bylo navrženo upravit
odstavec 2 jednacího řádu vědecké rady fakulty na
„2. Zasedání vědecké rady svolává děkan (zastupující proděkan) podle potřeby,
zpravidla dvakrát do roka. Zasedání vědecké rady musí děkan svolat do sedmi dnů,
požádá-li o to alespoň jedna třetina členů vědecké rady s uvedením předmětu jednání.“
Navrženou úpravu schválil senát hlasy všech přítomných senátorů.
2. Návrh AS FS
(v průběhu projednávání bodu se připojil senátor Kopecký – hlasování se účastnil)
Královcová přečetla výzvu AS FS rektorovi TUL k vystoupení na podporu zlepšení
financování veřejných vysokých škol a odměňování akademických pracovníků.
Královcová přečetla návrh AS FS vypravit delegaci akademických senátů
k poslancům a senátorům Parlamentu ČR zvoleným za liberecký kraj s žádostí o
podporu zájmů vysokých škol.
Následná diskuse se týkala druhého čteného návrhu. Zapojili se do ní všichni
přítomní. Diskuse vyústila v návrh následujícího usnesení:
„AS FM podporuje iniciativu AS FS k vyslání společné delegace akademických
senátů k poslancům a senátorům PČR zvoleným za liberecký kraj s tím, že je nutné
předem konkrétně a věcně zformulovat společné stanovisko a program jednání.“
V hlasování se pro něj vyslovili všichni zúčastnění senátoři.
3. Organizace voleb zástupců studentů do AS FM TUL
Člen volební komise Novák informoval senátory o stavu příprav voleb.
Kandidováni jsou zatím čtyři studenti a kandidátka není uzavřena.
4. Různé
(v průběhu projednávání bodu opustil jednání host Nosek)
Novák navrhuje zorganizovat setkání studentských zástupců akademických senátů
elektrofakult a fakult informatiky v lednu 2003 v Liberci v rámci oslav 50. výročí

TUL. Předpokládá účast asi 15 studentů a náklady asi 6 000 Kč. Program jednání by
zajišťoval zástupce AS brněnské elektrofakulty.
Tůma radí odsunout termín na únor a Císařová žádá konkretizaci programu, Nosek
doporučil odsunout termín, svázat ho s dalšími akcemi oslav a vypracovat podrobnější
návrh rozpočtu.
Královcová navrhla usnesení: „AS FM vítá aktivitu Josefa Nováka a o konkrétní
formě podpory rozhodne po volbách studentských zástupců do AS FM a po předložení
návrhu rozpočtu.“ V hlasování se pro něj vyslovili všichni zúčastnění senátoři.
Termín příštího jednání senátu nebyl stanoven.
zapsal Jan Šembera, taj. AS FM

Ing. Jiřina Královcová
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 7.11.2002

