Akademický senát Fakulty strojní
|ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 24.9.2014
I. ÚČAST
přítomni:

prof. Beran, dr. Běhálek, dr. Blekta, doc. Čapek, doc. Dvořák, dr. Kolnerová, Ing. Komárek,
dr. Martonka, doc. Moc, prof. Nová, Ing. Řidký, Ing. Shynkarenko, prof. Ševčík, Ing. Zuzánek

hosté DFS: prof.
Lenfeld
(děkan),
doc. Bílek
(proděkan),
doc. Petríková (proděkanka) , RNDr. Lukášová

dr.

Matoušek

(proděkan),

Pozvaní hosté AS FS: Dr. Drašarová (děkanka FT), Dr. Krupincová (proděkanka FT- věda a výzkum),
Ing. Němčoková (předsedkyně AS FT),
hosté:

doc. Cirkl, Dr. Dvořáčková, Mgr. Dvořáková, Dr. Mendřický, doc. Jersák, Dr. Koblasa, doc.
Kroisová, Dr. Lachman, prof. Louda, doc. Manlig, prof. Marvalová, Ing. Vavruška, Dr. Zelený

II. PROGRAM
Po uvítacím slovu předsedy senátu byl navržen program zasedání ve sledu následujících bodů:
1.
2.
3.
4.
5.

Vzájemná spolupráce jednotlivých pracovišť TUL
Rozpočet FS - přesuny Inv. prostředků, Stipendijní fond - příjem a čerpání
Struktura strojní fakulty.
Návrh delegáta do RVŠ

Různé

Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 2. zasedání
Předložený návrh programu jednání byl jednomyslně schválen.
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
1. Vzájemná spolupráce jednotlivých pracovišť TUL
Děkan FS prof. Lenfeld seznámil členy senátu se stávajícím stavem vztahu fakulty strojní (FS) se
spolupracujícími fakultami a Ústavem pro nanomateriály , pokročilé technlogie a inovace (CxI). Následně
byli senátoři seznámeni prostřednictvím děkanky FT dr. Drašarovou se se stávajícím stavem FT se
spolupracujícími fakultami a CxI. Základním bodem obou prezentací bylo nastavení kvantitativního dělení
VaV úkolů mezi CxI a FS ( FT ).
Připomínky:

prof. Beran: Navržení nastavení obecných pravidel mezi spolupracujícími pracovišti TUL vznik obecného dokumentu.
Otázka:
Odpověď:

prof. Louda: Jak velká je část projektů řešených ve spolupráci ze všech projektů na FS?
prof. Lenfeld: jedná se zhruba o 70 až 80 % projektů u kateder, které mají laboratoře v CxI.

2. Rozpočet FS - přesun INV. prostředků, Stipendijní fond - příjem a čerpání
Děkan FS prof. Lenfeld seznámil členy senátu s návrhem čerpání finančních prostředků na FS. V návrhu byly
uvedeny požadavky na stavební investice a investice do strojů a zařízení v celkové výši 16, 293 mil. Kč.
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Přesun investičních prostředků.
Na základě žádosti Dr. Voženílka (KVM) bylo navrženo přidělení částky ve výši 1,2 mil. Kč z rezervy fakulty
jako finanční podpora spoluúčasti při pořízení strojní investice v rámci projektu pro Katedru vozidel a
motorů. K tomuto bodu podal doc. Moc podrobnější informace. Na základě diskuze, kterou podpořil prof.
Beran se senátoři usnesli o jeho veřejné hlasování všemi přítomnými senátory z obou komor.
Výsledky veřejného hlasování:
volilo 14 senátorů - 10 pro, 4 se zdrželi hlasování.
Návrh na přesun investic byl schválen.

Stipendijní fond
Děkan FS prof. Lenfeld seznámil akademický senát s aktuální výší stipendijního fondu a systémem toku
peněz v tomto fondu.
Finanční prostředky stipendijního fondu fakulty k 1.1. 2014

19 026 tis. Kč

Návrh na čerpání
z toho prospěchové stipendium
mimořádné stipendium
z toho na zahraniční pobyt
za tvůrčí výsledky
pro zahraniční studenty
ostatní (SZZ, Světlanka, veletrhy)

celkem 7 500 tis. Kč
2 500 tis. Kč
5 000 tis. Kč
700 tis. Kč
1 800 tis. Kč
1 000 tis. Kč
1 500 tis. Kč

3. Struktura strojní fakulty
Děkan FS prof. Lenfeld seznámil členy senátu se 4 pracovními variantami členění FS, které byly představeny
k diskusi. Každá varianta má své výhody i nevýhody.
1. Varianta - 4 pracoviště
2. Varianta - 5 pracovišť
3. Varianta - 6 pracovišť
4. Varianta - 8 pracovišť
v diskusi nad jednotlivými variantami byla vznesena připomínka prof. Beranem zvolit optimálně středně
velké celky z důvodů lepšího řízení a zpětné kontroly a současně neopomenout otázku porovnatelnosti
struktury fakulty s podobně velkými strojními fakultami v ČR- (Plzeň, Ostrava). V diskusi byly vzneseny další
dotazy: Jakým způsobem bude řešena finanční a materiální převod mezi stávajícími a novými pracovišti
( Dr. Kolnerová) a jak bude řešena územní celistvost nových pracovišť (prof. Ševčík)
V součinnosti děkana a senátu byly navrženy další procesní kroky ve věci nastavení nové struktury FS.
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4. Návrh delegáta do RVŠ




doc. Malý (navrhovatel prof. Beran)
Dr. Kolnerová (navrhovatel doc. Čapek)
Dr. Martonka (navrhovatel doc. Čapek)

nepřijatá kandidatura
přijatá kandidatura
přijatá kandidatura

Na základě připomínky pana doc. Čapka se senát rozhodl odhlasovat jednoho z navržených kandidátů na
pozici delegáta elektronickou cestou - "per-rollam". ( viz. volební a jednací řád AS FS - čl. 2. odst. 9).
5. Různé
Proděkan Dr. Matoušek seznámil senátory s aktuálními počty zapsaných studentů na FS.
Bakalářské programy :
Celkově studujících
z toho nově zapsaných

722 studentů
407 studentů

Navazující magisterské programy :
Celkově studujících
z toho nově zapsaných

281 studentů
78 studentů

Doktorské programy:
Celkově studujících
z toho nově zapsaných

100 studentů
28 studentů

Celkový počet studentů

1133 studentů

Platnost zkoušky pro její uznání je stanovena na dobu 5 Let.

Lukáš Čapek, v.r.
předseda AS FS TUL
V Liberci, 26.9.2014
Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS
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