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ZÁPIS ZE 16. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 25. 9. 2013
I. ÚČAST
přítomni:

Ing. Běhálek, doc. Bílek, Dr. Hotař, Dr. Kolnerová, Ing. Komárek, Dr. Matoušek, Ing. Mazač,
doc. Moc, prof. Nová, Ing. Vácha, p.Vraštil Jiří
omluveni: doc. Čapek, Dr. Doubek, Ing. Perk, Dr. Voženílek
hosté:
doc. Miroslav Malý (děkan), prof. Jaroslav Beran, doc. Iva Petríková (proděkani), Ing. Anna
Benešová (tajemnice), prof. Petr Louda
II. PROGRAM
Doc. Bílek přivítal účastníky zasedání a seznámil je s programem jednání a oznámil senátu rezignaci Ing.
Kateřiny Horákové. Novým členem dle odst. 6 čl. 1 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu
Fakulty Strojní TU v Liberci se stává další v pořadí zvolených senátorů za studentskou komoru Jaroslav
Vraštil, ten však funkci odmítl. Osloven byl proto student následující v pořadí Ing. Jiří Komárek, který funkci
senátora přijal, předseda senátu nového senátora přivítal.
Rezignací Ing. Horákové zůstala neobsazena funkce tajemníka senátu
Do původního programu byl vložen bod – volba tajemníka AS FS TUL
Předložený návrh programu byl senátory schválen všemi hlasy.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

1. Volba tajemníka AS FS TUL
Předseda předložil návrh nového tajemníka - Dr. Kolnerovou, přítomní senátoři žádného protikandidáta
nenavrhli. Volba tajemníka bude provedena tajným hlasováním, ustanovena byla volební komise ve složení:
předseda - Ing. Běhálek, členové - Dr. Matoušek (zaměstnanecká komora) a Ing. Mazač (studentská
komora)
Proběhla tajná volba tajemníka senátu na zbývající volební období.
Předložený návrh tajemníka senátu byl senátory schválen většinou hlasů.
(10 pro, 1 proti, 1 se zdržel)
2. Vyhlášení volby děkana FS TUL pro funkční období 2014 -2017
Předseda předložil harmonogram (viz. příloha zápisu), dle kterého bude probíhat volba kandidáta na funkci
děkana FS TUL.
Předložený návrh harmonogramu byl senátory schválen všemi hlasy.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
3. Harmonogram oslav k 60. výročí založení VŠ v Liberci (TUL)
Děkan představil plán aktivit oslav k 60. výročí založení Technické univerzity v Liberci resp. VŠ v Liberci.
Plánovaný harmonogram akcí k oslavám byl senátorům předložen na období říjen až prosinec 2013. V rámci
oslav se také TUL bude prezentovat na 55. Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně ve dnech 7.
až 11. 10. 2013.
Proběhla diskuze ohledně organizace MSV, které katedry se budou podílet na prezentaci FS.
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4. Různé
Prof. Beran senátory seznámil s návrhem nové metodiky hodnocení vědy a výzkumu a bodovým
hodnocením jednotlivých druhů výsledků včetně jejich transformace do výkonového systému FS.
Proděkan Beran by rád předložil senátu návrh „Bodového hodnocení jednotlivých druhů výsledků“ ke
schválení na nejbližším zasedání AS FS.
Proběhla diskuze k rozdělení bodů na FS .
Doc. Petríková senát informovala o změnách ve Vyhlášce č.1/2013 děkana FS TU v Liberci o přiznání
stipendií studentům doktorských studijních programů ve věci ohodnocení publikační činnosti doktorandů.
Vysvětlila hodnocení publikací, které bude vycházet z databáze RIV a získané body za publikační činnost
budou odměněny adekvátní finanční částkou.
Proběhla diskuze nad hodnocením výsledků publikační činnosti doktorandů

Martin Bílek, v.r.
předseda AS FS TUL
V Liberci, 25. 9. 2013
Zapsal: tajemník AS FS TUL – Michaela Kolnerová
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