Akademický senát Fakulty strojní
|ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 21.9.2016
I. ÚČAST
Přítomní:

prof. Beran, dr. Běhálek, doc. Dvořák, dr. Kolnerová, Ing. Komárek, dr. Lufinka, dr. Martonka,
doc. Moc, prof. Nová,Ing. Řídký, Ing. Shynkarenko, prof. Ševčík, dr. Voženílek

Omluvení: doc. Čapek, doc.Dvořák, Dr. Hotař, Ing.Borůvka, Ing. Zuzánek
hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), doc. Bílek (proděkan), doc.Fraňa (proděkan), Ing. Benešová (tajemnice)
hosté:

RNDr. Lukášová, doc. Petríková, Mgr. Prokop,

II. PROGRAM
Po uvítacím slovu předsedy senátu byl navržen program zasedání ve sledu následujících bodů:
1. Návrh na výši finančních prostředků pro rok 2016 na jednotlivé druhy stipendií
2. Návrh podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
3. Vnitřní předpis FS TUL: „Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst akademických
pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci“
4. Různé
Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 10. zasedání
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů - 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Předložený návrh programu jednání byl schválen.
1. Návrh na výši finančních prostředků pro rok 2016 na jednotlivé druhy stipendií
Pan děkan prof. Lenfeld seznámil členy senátu s textem návrhu na výši finančních prostředků pro rok 2016
na jednotlivé druhy stipendií. Pan děkan uvedl výši finančních prostředků na kontě stipendijního fondu.
Dále popsal jednotlivé položky druhů stipendií a jejich možné čerpání. Tím i zdůvodnil jednotlivé finanční
rozložení financí na jednotlivé druhy stipendií. Následně pan místopředseda senátu vyzval senátory
k dotazům na předkládaný dokument.
prof. Beran: Jak budou řešena stipendia SVOČ ve výši 40 000kč/rok?
prof. Lenfeld: Stipendium se neruší, ale žádosti o přidělení stipendia se budou posílat k vyřízení na děkanát
fakulty.
Dr. Kolnerová: V položce čerpání mimořádných stipendií na zahraniční pobyt je uvedena částka 400 000 Kč.
Není tato částka na cestování především po zemích EU nízká?
prof. Lenfeld: Tato položka je používána pro zaplacení vícenákladů studentům, které nejsou možné zaplatit
ze studijních programů typu Erasmus.
prof. Ševčík: V položce čerpání mimořádných stipendií za tvůrčí činnost je uvedena částka 1 000 000 Kč.
Není možné tuto částku navýšit z důvodů podpory studentů především za publikační činnost? Aktuálně bylo
toto stipendium studentům sníženo.
doc. Bílek: Publikační stipendium studentům bylo vypláceno jednotnou částkou za jednu publikaci. Tímto
systémem nebyl zohledňován počet autorů dané publikace a tím i vykazování takové publikace na
jednotlivých pracovištích uváděných autorů. Nyní je tento aspekt zohledňován a to má za následek snížení
uvedeného publikačního stipendia.
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Po zodpovězení dotazů a vysvětlení jednotlivých detailů pan místopředseda vyzval senátory k hlasování o
předloženém návrhu na výši finančních prostředků pro rok 2016 na jednotlivé druhy stipendií.
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů - 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Návrh na výši finančních prostředků pro rok 2016 na jednotlivé druhy stipendií byl schválen.
2. Návrh podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
Pan děkan prof. Lenfeld seznámil členy senátu s jednotlivými texty podmínek pro přijetí do jednotlivých
studijních programů navazujícího magisterského a magisterského studia.Následně pan místopředseda
senátu vyzval senátory k dotazům na předkládaný soubor dokumentů.
Hlasování o přijetí pravidel:
1) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok
2017/18 do magisterského studijního programu M2301
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů - 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2017/18 do
magisterského studijního programu M2301 byl schválen.
2) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok
2017/18 do navazujícího magisterského studijního programu N2301 STROJNÍ
INŽENÝRSTVÍ pro uchazeče studující v českém jazyce
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů - 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2017/18 do
navazujícího magisterského studijního programu N2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ pro uchazeče studující v
českém jazyce byl schválen.
3) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok
2017/18 do navazujícího magisterského studijního programu N2301 STROJNÍ
INŽENÝRSTVÍ pro uchazeče studující v anglickém jazyce
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů - 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2017/18 do
navazujícího magisterského studijního programu N2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ pro uchazeče studující v
anglickém jazyce byl schválen.
3. Vnitřní předpis FS TUL: „Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst akademických
pracovníků Fakulty strojní TU v Liberci“
Paní tajemnice fakulty strojní Ing. Benešová v úvodním slovu seznámila senátory s důvody a hlavními
změnami předkládaného řádu, které vycházely z Novely vysokoškolského zákona. Dále uvedla, že
předkládaný řád byl konzultován s právním oddělením TUL, kterým prošel. Místopředseda následně vyzval
senátory k dotazům na předkládaný dokument. Nikdo neměl k tomuto řádu otázky, proto místopředseda
vyvolal veřejné hlasování o přijetí návrhu v předkládaném znění.
Hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů - 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Vnitřní předpis FS TUL: „Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst akademických pracovníků
Fakulty strojní TU v Liberci“ byl schválen.
4. Různé
Pan místopředseda senátu prof. Ševčík vyzval senátory a hosty k diskusi a otázkám.
Pan děkan prof. Lenfeld uvedl aktuální stav zapsaných studentů k 20. 9. 2016 do v akademického roku
2016/2017: BSP – P je 182 studentů, BSP – K je 70 studentů, NMSP – P je 74 studentů, NMSP – K je 33
studentů, MSP je 9 studentů, NMSP – P v cizím jazyce 13 studentů.
Jménem studentů doktorského studia (doktorandů) požádal senátor Ing. Hujer pana proděkana doc. Bílka o
setkání s doktorandy. Cílem setkání by bylo prodiskutování aktuálních pravidel udělování publikačního
stipendia doktorandům. Doc. Bílek vyzval prostřednictvím Ing. Hujera o navržení možných termínů v blízké
době a souhlasil s prodiskutováním uvedené problematiky.
Na závěr byl senátem prostřednictvím pana místopředsedy prof. Ševčíkem požádán Mgr. Prokop (člen
právního oddělení TUL) o sdělení nových povinností a pravidel pro senát vyplývající z Novely
vysokoškolského zákona. Pan Mgr. Prokop seznámil s nově uvedenými povinnostmi akademického senátu,
novinkami v kvalifikaci práv fakulty, v legislativních procesech a schvalovacích procesech.
Závěrem místopředseda senátu poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a diskusi nad jednotlivými
body jednání.
prof. Ladislav Ševčík, v.r.
předseda AS FS TUL
V Liberci, 18. 10. 2016
Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL
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