Akademický senát Fakulty strojní
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Zápis
z 8. zasedání AS FS TU v Liberci, konaného dne 6. 6. 2018
I. ÚČAST
přítomni:

Bayer, Ing. Baťka, dr. Běhálek, prof. Beran, Ing. Borůvka, Ing. Kořínek, , dr. Lachman, doc.
Machuta, , doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, prof. Ševčík, dr. Zelený

omluven:

Ing. Kulhavý, dr. Lufinka, dr. Martonka, doc. Solfronk, Ing. Srb

hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), prof. Fraňa (proděkan), doc. Bílek (proděkan), Ing. Benešová, RNDr.
Lukášová, dr. Mendřický
Poznámka: (je nutná přítomnost 2/3 členů senátu a dále polovina z každé komory).

II. PROGRAM
1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty strojní TU v Liberci za rok 2017
2. Projednání a schválení Pravidel a podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech
uskutečňovaných na Fakultě strojní TU v Liberci
3. Projednání a schválení změny STATUTU FS TU v Liberci
4. Různé
Usnesení: AS FS TUL schválil program 8. zasedání
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů (13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh programu
jednání byl jednomyslně schválen.
1. Projednání žádosti děkana FS, TU v Liberci o projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty
strojní TU v Liberci za rok 2017
 děkan Fakulty strojní předložil žádost ke schválení, dle ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů podle §27 uvedeného
zákona: Výroční zprávu o činnosti fakulty strojní TU v Liberci za rok 2017.
předsedkyně prof. Nová: zpráva je velmi rozsáhlá, je členěna do 7 kapitol, činnost fakulty je vypovídající
a rozsáhlá. Upozornila na uvedení všech členů senátu, včetně předsedy a tajemníku. Dále upozornila, že pro
profesorská a habilitační řízení má význam uvádět datum jmenování s účinností a datum předání dekretu.
dr. Zelený: vyslovil připomínky k textu na str. 47, 59, 74, 77.
prof. Beran: str. 58 - tab. 4.9.5 - typ výstupů, chybí ověřená technologie. Dále doporučuje rozdělit na počty
článků v impaktovaných a neimpaktovaných časopisech. Tab. 4.6.1 -doplňková činnost za KTS chybí obrat.
Dále hovoří o kvalifikační struktuře pedagogických pracovníků, která ze zprávy vyplývá – většina profesorů
je nad 6o let. Potřeba fakulty je alespoň 30 % docentů. Dále hovořil o poměru studentů v presenční a
kombinované formě a konstatoval, že dálkové, resp. kombinované studium je určeno pro studující z praxe.
Průmysl shání zaměstnance, jsou to studenti, které přeplácí. Současně konstatoval, že fakulta dělá hodně
pro nábor studentů. V současné době chybí v okruhu zájmu o studium na fakultě posluchači z Ústecka,
Žatecka, Teplicka, Mostecka, atd.
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děkan prof. Lenfeld: vyslovil souhlas s prof. Beranem a připomněl, že fakulta dělá intenzívní kontaktní
kampaň v ústeckém kraji. Dále řekl, že fakulta je velmi ráda, že na rozdíl od jiných fakult se studenti z BSP
hlásí do navazujícího studia.
dr. Lachman: str. 8, místo: …. všechny předměty jsou vyučovány … by mělo být … jsou kreditovány… Dále
hovoří o formulaci průběhu habilitačního řízení na str. 6.
doc. Machuta: upozorňuje, že na libereckém nádraží se nachází náborové tabule UJEP v Ústí n. Labem.
prof. Ševčík: udává se 136 studentů v kombinovaném studiu, jeho zkušenost je s 16 studenty.
děkan prof. Lenfeld: přesunutí výuky studentů KS na pátek a na sobotu je jednou z možností, jak snížit
studijní neúspěšnost.
Ing. Borůvka: hovořil o náboru studentů v Ústí n. Labem fakultou.
doc. Machuta: upozornil, že na některé vysoké školy jdou studenti i jen kvůli tomu, aby využili daňové
úlevy.
doc. Moravec: měli bychom pro zvýšení počtu studentů na fakultě udělat více, vidí ještě určité možnosti
i v přístupu některých vyučujících, dále v předávání studijních podkladů studentům, atd.
Ing. Kořínek: hovořil o dotazech na absolventy, někteří vychvalovali vyučující, jiní kritizovali náplň výuky.
děkan prof. Lenfeld: hovořil jednak o chvále zahraničních studentů (EU) na fakultu a také o výsledcích
maturity z předmětu Matematika a následnou vazbou na studium technických oborů, které je z hlediska své
obtížnosti pro mladou generaci nezajímavé.
prof. Beran: se podivoval nad výsledkem hodnocení absolventů, které konstatoval Ing. Kořínek. S tím, že na
konstrukci , vyučované KTS, nedochází k případů shodné náplně vyučovaných předmětů.
Usnesení: AS FS TUL schválil Výroční zprávu o činnosti FS TUL za rok 2017.
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů (13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložená výroční zpráva o
činnosti FS TUL byla jednomyslně schválena.
2. Žádost děkana FS, TU v Liberci o projednání a schválení Pravidel a podmínek pro přijetí ke studiu v
doktorských studijních programech
 děkan Fakulty strojní předložil žádost o projednání a schválení Pravidel a podmínek pro přijetí ke studiu v
doktorských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě strojní TUL (ve smyslu zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
podle §27 odst. 1 písm. e).
proděkan doc. Bílek: podal podrobnou informaci k pravidlům a podmínkám pro přijetí ke studiu
v doktorských studijních programech: Aplikovaná mechanika, Stavba strojů a zařízení, Technologie a
materiály.
prof. Ševčík: upozornil na nutnost zpřesnění textu, správně - přijímacího řízení.
Usnesení: AS FS TUL schválil pravidla a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních
programech vyučovaných Fakultou strojní TUL.
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů (13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh pravidel a
podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech Fakulty strojní TUL byl jednomyslně
schválen.
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3. Žádost děkana FS, TU v Liberci o projednání a schválení změny „STATUTU FS TUL“
 děkan Fakulty strojní předložil žádost o projednání a schválení změny „STATUTU FS TUL“ v části desáté,
čl. 33, odst. 2, písm. g, (schválení je ve smyslu ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů podle §27 odst. 1 písm. b).
předsedkyně senátu prof. Nová: sdělila, že minulý rok byl senátem FS TUL schválen Organizační řád FS TUL,
avšak rektor prof. Kůs ho nezařadil na Jednání AS TUL.
děkan prof. Lenfeld: upřesnil celou záležitost, na základě jednání s panem rektorem (FS jako jediná fakulta
měla organizační řád) se domluvili na sjednocení. Organizační řád FS TUL bude nahrazen směrnicí.
Dále ve Statutu FS TUL se používá v čl. 1, bod 4 český a anglický název naší školy, včetně fakulty. Bude
rozšířeno do jazyků francouzského, německého a ruského.
prof. Beran: vznesl dotaz - směrnice čl. 4, odst. 2b odvolává i vedoucí kateder?
prof. Ševčík: se dotázal na schéma laboratoří, které je ve statutu.
tajemnice Ing. Benešová: sdělila, že záležitost vedoucích kateder je ve směrnici čl. 19, bod 1.
Usnesení: AS FS TUL schválil změny „STATUTU FS TUL“ v části desáté, (g) Organizační řád FS TUL nahradit
směrnicí děkana č.1/2018.
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů (13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh změny
„STATUTU FS TUL byl jednomyslně schválen.
4. Různé
předsedkyně senátu prof. Nová: požádala pana děkana prof. Lenfelda o informaci s přípravou
přesunu výuky studentů kombinovaného studia ve školním roce 2018/2019 na pátek a sobotu.
děkan prof. Lenfeld: podal informaci, že rozhodnutí bylo učiněno na základě souhlasu většiny vedoucích
kateder. Vedení fakulty vidí v této změně předpoklad snížení studijní neúspěšnosti kombinovaného studia.
Z hlediska zákoníku práce se sobota může řešit příplatkem nebo náhradním volnem.
dr. Zelený: vznesl dotaz jak je to s bezpečností práce o víkendech?
děkan prof. Lenfeld: bude zajištěno obdobně jako v jiných dnech.
Tajemnice Ing. Benešová: dodala, že na naší univerzitě se neproplácí příplatky.
dr. Lachman: upozornil, že složitější situace by byla, kdyby se něco při praktické sobotní výuce přihodilo.
Dále upozornil, že s přehozením výuky jejich studenti většinou nesouhlasí.
doc. Moravec: vyslovil názor, že tato změna výuky se musí vyzkoušet. Dále vznesl dotaz, zda-li se budou
měnit pracovní smlouvy.
prof. Ševčík: není moc možností, pracovníci si nestačí vybrat ani dovolenou. Dále vyslovil zkušenost s výukou
kombinovaného studia na jiné fakultě.
děkan prof. Lenfeld: zopakoval, že pokud se to nezkusí, nelze dělat žádné závěry. Zároveň zkonstatoval, že
ostatní fakulty mají výuku v pátek a sobotu. Co se týká názoru studentů, tak má zkušenosti spíše souhlasné.
předsedkyně senátu prof. Nová: připomněla, že brzy uplyne rok, co pracuje senát v tomto složení.
Poděkovala všem senátorům a vedení fakulty v čele s panem děkanem Lenfeldem za velmi dobrou
spolupráci. Dále konstatovala, že pro tento senát velmi důležité bylo zvolení děkana. Na závěr popřála
hezkou dovolenou.
Další zasedání AS FS TU v Liberci se předpokládá v průběhu září 2018.
Iva Nová, v. r.
předsedkyně AS FS TU v Liberci
V Liberci, 6. 6. 2018, Zapsal: Jiří Machuta
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