Akademický senát FS TUL
| Studentská 1402/2, Liberec

Zápis z 2. hlasování per rollam Akademického senátu FS TUL
ze dne 23. – 27. listopadu 2020
Na základě Jednacího řádu AS FS TUL, čl. 3, odst. 11 požádal předseda členy senátu o elektronické hlasování
per rollam ve věci schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na
akademický rok 2021/2022 do navazujících magisterských studijních programů pro cizince
(samoplátce) studující v anglickém jazyce.
Předseda senátu uvedl v emailové korespondenci, že se jedná o dokument, který byl projednán na
2. zasedání AS FS TUL a jehož schvalování bylo po diskusi v senátu staženo paní proděkankou Kroisovou. Na
základě jednání s garanty NMSP bylo rozhodnuto, že Akademickému senátu FS TUL budou předloženy
pravidla přijímacích řízení pouze pro studijní programy N0715A270018 (Konstrukce strojů a zařízení)
a N0788A270005 (Inovační a průmyslové inženýrství) s doplněným bodem c) v komentáři ve znění "uchazeč,
jemuž se přijímací zkouška promíjí, se přijímací zkoušky osobně neúčastní a v pořadí uchazečů je zařazen před
ty, kteří přijímací zkoušku absolvovat museli".
Protože podle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 49, odst. 3, musí být podmínky přijetí ke studiu
zveřejněny alespoň v čtyřměsíčním předstihu a dále s ohledem na skutečnost, že předložený návrh byl
diskutován na 2. zasedání AS FS TUL, přistoupil předseda senátu k elektronickému hlasování per rollam.
Všem členům senátu byl zaslán návrh usnesení ve znění: „Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla pro
příjímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2021/2022 ve studijních
programech N0715A270018 a N0788A270005.“ a bylo zahájeno elektronické hlasování. Skrutátory byli
určeni: Ing. Baťka (za komoru studentů) a dr. Borůvka (za komoru akademických pracovníků).
Hlasování bylo zahájeno 23. listopadu 2020 v 9:10, nejzazší termín pro ukončení hlasování byl stanoven na
27. listopadu 2020, 12:00. Hlasování bylo ukončeno 27. listopadu 2020 v 12:00. Elektronického hlasování se
účastnilo 17 senátorů (z celkového počtu 18 senátorů*): Ing. Baťka, prof. Beran, dr. Běhálek, doc. Bílek,
Bc. Blecha, dr. Borůvka, dr. Brabec, Bc. Bukovská, p. Hermann, dr. Hotař, dr. Lachman, doc. Moc, doc. Moravec,
Ing. Pulec, Bc. Štěpánek, dr. Valtera a dr. Zelený.
Výsledky hlasování:
Počet platných hlasů doručených ve stanované lhůtě - 17
Počet neplatných hlasů - 0
Počet hlasujících pro návrh usnesení - 16
Počet hlasujících proti návrhu usnesení - 0
Počet hlasujících, kteří se zdrželi hlasování – 2*
* V případě, že senátor nezašle svoji odpověď ve stanovené lhůtě, má se dle JŘ AS FS TUL za to, že se zdržel hlasování.

Usnesení bylo přijato.
Přijaté usnesení: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla pro příjímací řízení a podmínky pro
přijetí ke studiu na akademický rok 2021/2022 ve studijních programech N0715A270018
a N0788A270005.
V Liberci, 27. 11. 2020
zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL
Ověřovatelé zápisu: Ondřej Baťka a Martin Borůvka
Luboš Běhálek
předseda AS FS TUL
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