Akademický senát Fakulty strojní
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Zápis
z 3. zasedání AS FS TU v Liberci, konaného dne 8.11. 2017
I. ÚČAST
přítomni:

Ing. Baťka, Bayer, dr. Běhálek, prof. Beran, Ing. Borůvka, Ing. Kořínek, Ing. Kulhavý, dr.
Lachman, dr. Lufinka, doc. Machuta, dr. Martonka, doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, doc.
Solfronk, Ing. Srb, dr. Zelený

omluven:

prof. Ševčík,

hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), doc. Bílek (proděkan), Dr. Matoušek (proděkan), Ing. Benešová
(tajemnice), Mgr. Dvořáková, Dr. Mendřický.
II. PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Podmínky přijímacího řízení studentů na Fakultu strojní pro školní rok 2018/2019
Organizační řád Fakulty strojní
Návrh zástupce akademického pracovníka – člena akademického senátu FS do Rady vysokých
škol na další období (2018-2020)
Návrh volební komise pro volbu děkana FS TU v Liberci pro období 2018 až 2022
Různé

Usnesení: AS FS TUL schválil program 3. zasedání
Hlasovalo celkem 17 přítomných senátorů (17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). Předložený návrh
programu jednání byl jednomyslně schválen.
1. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení studentů na Fakultu strojní TU v Liberci pro školní
rok 2018/2019
Děkan ve smyslu §27 odst. 1 písm. e) VŠ zákona předložil žádost o schválení podmínek přijetí studentů ke
studiu ve studijních programech uskutečňovaných na FS TU v Liberci:
1) Bakalářský studijní program B2301 – STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ (výuka v českém jazyce)
2) Navazující magisterský studijní program N 2301 – STROJNÍ INŽERNÝRSTVÍ (výuka v českém jazyce)
Studijní obory: 2302T010 Konstrukce strojů a zařízení, 2301T048 Strojírenská technologie
a materiály, 2301T049 Výrobní systémy a procesy a 3909T010 Inovační inženýrství.
3) Navazující magisterský studijní program N 2301 – STROJNÍ INŽERNÝRSTVÍ – (výuka v anglickém
jazyce) Studijní obory: 2302T010 Konstrukce strojů a zařízení, 2301T048 Strojírenská technologie a
materiály, 2301T049 Výrobní systémy a procesy a 3909T010 Inovační inženýrství.
Proděkan FS dr. Matoušek seznámil členy Akademického senátu FS s podmínkami přijímacího řízení do
všech tři studijních programů. Konstatoval, že přijímací řízení do Bakalářského studijního programu je pro
uchazeče s absolvovanou maturitní zkouškou a je bez písemného nebo ústního přijímacího testu.
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu (studium v českém jazyce) je
podmíněno řádným ukončením studia v bakalářském studijním programu na fakultě strojní nebo fakultě
příbuzného oboru. Přijetí ke studiu je podmíněno úspěšným vykonáním přijímací zkoušky (pokud nebyla
děkanem tato zkouška prominuta – podmínky: vystudovat BSP na FS TUL, s max. stud. průměrem 2,25 ).
Přijímací zkouška se skládá ze 2 částí (písemné a ústní). Z písemné části zkoušky může uchazeč získat 0 až
150 bodů, z ústní zkoušky 0 až 50 bodů. Pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je třeba 80 bodů.
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Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu (studium v anglickém jazyce) je
analogické, jako studium v českém jazyce, uchazeč musí prokázat znalost anglického jazyka na úrovni B1.
Přijímací
zkouška
je
pouze
písemná.
Je
z vybraných
předmětů
teoretického
a aplikovaného základu v rozsahu učebních sylabů BSP B2301- Strojní inženýrství Fakulty strojní TU v Liberci.
Uchazeč může získat 0 až 200 bodů, pro úspěšné absolvování přijímacího řízení je třeba získat též alespoň
80 bodů.
Dr. Lufinka – upozornil na chybu v materiálu CZ NMSP_N2301_2018_19. V textu je požadována znalost
českého jazyka na úrovní B1, v poznámce 3 pod textem je uvedeno A2. Proděkan dr. Matoušek tuto chybu
opraví.
Ing. Kulhavý – jak se ověřují znalosti z anglického jazyka – úroveň B1.
Proděkan FS dr. Matoušek – předložení certifikátu B1 (je důvěra, že certifikát je odpovídající znalostem
anglického jazyka úrovně B1 nebo aktivním pohovorem na stud. oddělení FS.
Dr. Lachman- vznesl dotaz, zda-li se nepředpokládá pro přijímání studentů do BSP přijímací test.
Proděkan FS dr. Matoušek – vloni AS-FS nedoporučil test pro přijímací řízení. Podle veletrhu vzdělání post
maturantů „Gaudeamus“ je na přijímací test pozitivní názor.
Prof. Beran – upozornil, že z hovoru vyplynulo, že se na naší fakultě přijímací řízení nekoná. Potvrdil, že se
přijímací řízení koná, ale jinou formou než je pohovor nebo písemný test.
Dr. Martonka – vznesl dotaz, zda-li hranice 80 bodů pro přijetí ke studiu je historicky odzkoušena.
Děkan FS prof. Lenfeld – není problém stanovit hranici 100 bodů, studenti z Indie mají problém dosáhnout
80 bodů.
Proděkan FS dr. Matoušek – např. na Fakultě mechatroniky je pro přijetí hranice 50 bodů.
Dr. Lachman- vznesl dotaz, zda-li se bude otvírat BSP pro studenty (výuka pro samoplátce v anglickém
jazyce).
Děkan FS prof. Lenfeld – zodpověděl, že je téměř nemožné nostrifikovat studenta u daného studijního
programu v BSP u Krajského úřadu v Liberci.
Výsledky veřejného hlasování:
Hlasovalo celkem 17 přítomných senátorů - 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Předložené návrhy pro přijetí studentů ke studiu do 3 studijních programů ve školním roce 2018/19 na
FS, TU v Liberci byly jednomyslně přijaty.
2. Projednání a schválení Organizačního řádu Fakulty strojní TU v Liberci
Děkan FS prof. Lenfeld, ve smyslu § 27 odst. 1, písm. b) VŠ zákona předložil k projednání návrh
Organizačního řádu Fakulty strojní TU v Liberci.
Předsedkyně AS-FS prof. Nová – informovala členy senátu, že pan doc. Moc předložil písemnou formou
několik připomínek k návrhu Organizačního řádu FS, TU v Liberci. V několika případech se jednalo
o doplnění nebo upřesnění interpunkčních znamének nebo jiných drobných úprav. Dále úpravy:
Čl. 19, odst. 2) - úprava textu na: …. po schválení rozpočtu kateder akademickým senátem.
Čl. 24, odst. 1) - jiná formulace textu: Princip jediného vedoucího bude v některých případech obtížné
dodržet. Čl. 24, odst. 4) – úprava formulace textu na: Děkan nařizuje předávací inventuru.
Děkan FS prof. Lenfeld – princip jediného vedoucího je v předpisech TU v Liberci. K čl. 19, odst.2, děkan
předkládá akademickému senátu návrh rozpočtu. K čl. 24, odst. 4), mění-li se vedoucí katedry, vždy je
nutná předávací inventura (vedoucí katedry ručí za její majetek).
Dr. Lachman – navrhl v záhlaví organizačního řádu místo TU, uvést Technická univerzita. Dále v Čl. 4 (2) b –
jmenuje a odvolává. Dále Čl. 17 (1) Katedra ……pro vzdělávací a vědeckou činnost.
Děkan FS prof. Lenfeld - k Čl. 4 (2) - je nadřazen Akreditační řád TU v Liberci. K Čl. 17 (1) - viz Čl. 10 bod 3),
od tohoto textu se dále používá pouze termín vědecká činnost.
Výsledky veřejného hlasování:
Hlasovalo celkem 17 přítomných senátorů - 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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Předložený návrh Organizačního řádu Fakulty strojní TU v Liberci byl po začlenění drobných připomínek
jednomyslně přijatý.

3. Projednání a schválení návrhu zástupce Fakulty strojní TU v Liberci do Rady vysokých škol pro období
2018 až 2020
Předsedkyně senátu prof. Nová, předložila Akademickému senátu Fakulty strojní požadavek AS TU v Liberci
na zvolení zástupce z řady akademických pracovníků a studentů FS do Rady vysokých škol. Zasedání této
rady se koná 3 krát za rok. RVŠ se zabývá rozvojem, ekonomickými a legislativními záležitostmi, které se
vysokých škol týkají, činností, organizací a řízením vysokých škol a obecně zásadními věcmi ve
vysokoškolské agendě, dotýkající se vyučujících, studentů i zaměstnanců. Rada k těmto věcem zaujímá
stanoviska a doporučení pro MŠMT.
Dr. Martonka – upřesnil obsah vykonávané funkce a rozdělení jednotlivých resortů pro jednotlivé zástupce
fakult TU v Liberci.
Zástupce předsedy Akademického senátu Dr. Lufinka a doc. Machuta navrhli Dr. Rudolfa Martonku, který
tuto funkci vykonává v současné době. Dr. Martonka tento návrh přijal.
Výsledky veřejného hlasování:
Hlasovalo celkem 17 přítomných senátorů – 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Navržený zástupce Dr. Rudolf Martonka byl převážnou většinou hlasů schválen do Rady vysokých škol.

4. Návrh volební komise pro volbu děkana Fakulty strojní TU v Liberci pro období 2018-2022
Předsedkyně senátu prof. Nová, v souladu s Jednacím řádem FS TU v Liberci, článek 5 – Způsob usnášení
o návrhu na jmenování a odvolávání děkana; bod (6) – zabezpečení voleb kandidáta na funkci děkana,
přednesla návrh na volbu nejméně 3 členné volební komise, včetně předsedy volební komise. Současně
navrhla do funkce předsedy volební komise doc. Lubomíra Moce, který návrh přijal
Ing. Kulhavý navrhl za člena volební komise Ing. Ondřeje Baťku. Ing. Baťka návrh přijal.
Doc. Moravec – navrhl dr. Lachmana, který díky složité legislativě návrh odmítl.
Prof. Nová navrhla za člena volební komise dr. Petra Zeleného. Dr. Zelený návrh přijal.
Výsledky veřejného hlasování:
Hlasovalo celkem 17 přítomných senátorů - 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Volební komise pro volbu děkana Fakulty strojní TU v Liberci byla jednomyslně zvolena ve složení: doc.
Moc – předseda; dr. Zelený, Ing. Baťka – členové komise.

5. Různé
Předsedkyně senátu prof. Nová - informovala o hlasování „oběžníkem – per rollam“ (podle Jednacího řádu
AS FS, TU v Liberci čl.3, (10)), které se týkalo odsouhlasení drobných změn ve Statutu FS, TU v Liberci na
které poukázal Akademický senát TU v Liberci (hlasování proběhlo 16.10 a 17.10), hlasovali všichni členové
Akademického senátu FS, TU v Liberci (18 – pro, proti 0, zdržel se 0). Současně informovala o písemné
zprávě, která se týkala výsledku hlasování AS TU v Liberci „per rollam“ pro schválení Statutu Fakulty strojní
TU v Liberci. Hlasování proběhlo od 31.10 - 3.11. 2017, 21 členů AS TU v Liberci, 16 – pro, 0 proti, 5 se
zdrželo hlasování. Dále předsedkyně senátu podala informaci o přidělené e-mail adrese: senatfs@tul.cz,
která bude sloužit pro ukládání písemných materiálů senátu. Přístup k e-mail adrese má tajemník AS FS –
doc. Machuta . Dále informovala o blížícím se termínu 15.11. 2017, kdy končí možnost podávání návrhů na
funkci děkana.
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Ing. Kořínek – vznesl dotaz, zda-li by bylo možné také zařídit e-mail adresu pro studentskou část AS FS, TU
v Liberci.
Děkan FS prof. Lenfeld – odpověděl, že se domnívá, že jedna adresa by mohla být pro celý Akademický
senát FS dostačující.
Ing. Kořínek – informoval o pořádání „Studentské diskuse“, která se koná dnes (8.11.) v posluchárně E9 od
18 hodin. Diskuse se týká výuky, resp. hodnocení kvality výuky a závěry z diskuse budou předány vedení FS,
TU v Liberci.
Ing. Kulhavý – osvětlil potřebu řešení hodnocení kvality výuky.
Děkan FS prof. Lenfeld – sdělil, že v současné době jak je prováděno hodnocení výuky prostřednictvím
systému STAG, kde otázky jsou specifické, není ideální. Tato oblast podléhá prorektoru pro studium a
vzdělávání a měla by být projednána v AS TU v Liberci, aby byla možná změna systému STAG. Současně
vyslovil názor, že každý pedagog by si měl také dělat anketu pro hodnocení kvality své výuky individuálně.
Doc. Moravec – vyslovil názor, že hodnocení kvality výuky je zpětná vazba pro pedagogy a vedoucí kateder,
kteří mohou provádět i její zkvalitnění a průběžnou inovaci.
Dr. Martonka – je nutné lépe definovat otázky pro hodnocení kvality výuky, dle konkrétních požadavků, co
je cílem zjišťované kvality.
proděkan Dr. Matoušek – sdělil, že není pravda, že ty co neuspěli, že by hodnotili kvalitu výuky záporně,
spíše tito studenti ji nehodnotí vůbec.
Do diskuse o studiu se dále zapojili: proděkan doc. Bílek, doc. Moravec, Ing. Kulhavý a Ing. Kořínek.
Děkan FS prof. Lenfeld – navrhl předpokládaný termín dalšího zasedání AS FS TU v Liberci před 15.11. nebo
22.11. 2017. Bude upřesněno.
Ing. Kulhavý – vznesl myšlenku týkající se tajemníka AS FS, aby došlo ke změně jednacího řádu, a po vzoru
AS TU v Liberci že by tuto funkci zastávala administrativní pracovnice.

Iva Nová, v. r.
předsedkyně AS FS TU v Liberci
V Liberci, 9. 11. 2017
Zapsal: Jiří Machuta
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