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Tato směrnice upravuje práva a povinnosti garantů studijních programů a oborů 

akreditovaných na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) a dále 
definuje oborové komise pro bakalářská a magisterská studia a vymezuje jejich činnost. 

 
 
Garant studijního programu zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního 

programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej 
v souladu se ZVŠ §44 odst. 6 a 7, a Řádem pro akreditaci studijních programů Technické 
univerzity v Liberci. Své podněty na úpravy studijních plánů předkládá k projednání příslušné 
oborové komisi (viz dále). 

 
Garant studijního oboru má stejná práva a povinnosti jako garant studijního 

programu.  
 
V souladu se Statutem Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

čl. 5, odst. (3) jmenuje garanty pro jednotlivé studijní programy a obory děkan FM. 
 
Základní informace pro platné akreditace bakalářských, magisterských a doktorských 

studijních programů s uvedením garanta a příslušným akreditačním rozhodnutím jsou 
zveřejněny na webových stránkách FM:  
http://www.fm.tul.cz/uredni-deska/akreditovane-studijni-programy 

 
 
V souladu se Statutem Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

čl. 15, odst. (2) jmenuje tímto děkan fakulty pro bakalářská a magisterská studia tyto 
oborové komise FM: 
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1. Oborová komise pro oblast informačních technologií: 

Předseda: doc. Ing. J. Chaloupka, Ph.D. 
Členové:  prof. Ing. Z. Koldovský, Ph.D. 

prof. Ing. O. Novák, CSc.  
prof. Ing. J. Nouza, CSc. 
doc. RNDr. P. Satrapa, Ph.D.  

 
2. Oborová komise pro oblast aplikovaných věd: 

Předseda: doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D. 
Členové:  prof. Dr. Ing. M. Černík, CSc. 

doc. Ing. M. Hokr, Ph.D. 
doc. Mgr. J. Stebel, Ph.D. 
prof. Ing. J. Šedlbauer, Ph.D. 
doc. Ing. J. Šembera, Ph.D. 

 
3. Oborová komise pro oblast mechatroniky a elektrotechniky: 

Předseda: doc. Dr. Ing. Mgr. J. Hlava 
Členové:  doc. Ing. J. Černohorský, Ph.D. 

doc. Ing. M. Kolář, CSc. 
prof. Ing. J. Nouza, CSc. 
doc. Ing. L. Tůma, CSc. 
doc. Ing. P. Tůma, CSc. 

 
Oborová komise pro studijní programy na FM 

- je poradním orgánem děkana fakulty při naplňování studijních programů 
v příslušné oblasti vzdělávání, 

- zodpovídá za koncepci a směřování linie studijních programů, 
- zodpovídá za návaznost jednotlivých typů studijních programů (Bc., Mgr., Ph.D.), 
- zodpovídá za provázanost mezi studijními programy, 
- řeší doporučení garantů týkající se kvality výuky a úprav studijních plánů, 
- vyjadřuje se k personálnímu a technickému zabezpečení předmětů, 
- vytváří nabídky pro výuku i na ostatních fakultách, definuje požadavky na výuku 

zajišťovanou jinými fakultami, 
- podílí se na propagaci studijních programů. 

 
Zasedání oborových komisí svolává předseda nebo děkan a jednání řídí předseda. 
Doporučení vzešlá z práce oborových komisí a zápisy z jejích zasedání budou předány vedení 
fakulty k dalšímu projednání. 
 
           
Dosavadní Směrnice děkana č. 5/2016 ze dne 1. 7. 2018 se ruší a nahrazuje se touto 
směrnicí. 
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