Akademický senát Fakulty strojní
|ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 15.9.2015
I. ÚČAST
přítomni:

dr. Běhálek, Ing. Borůvka, Dr. Blekta, doc. Čapek, doc. Dvořák, dr. Hotař, Ing. Hujer,
dr. Kolnerová, Ing. Komárek, dr. Martonka, prof. Nová, Ing. Řidký, , prof. Ševčík, dr. Voženílek
Ing. Zuzánek

hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), doc. Bílek (proděkan), dr. Matoušek (proděkan), Ing. Benešová
(tajemnice)
hosté:

Kholová, RNDr. Lukášová

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

Stipendijní řád
Stipendijní fond
Přijímací řízení pro akad. rok 2016/2017
Disciplinární řád
Různé

Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 6. zasedání
Předložený návrh programu jednání byl schválen.
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo), jeden ze senátorů se dostavil po hlasování programu 6. zasedání
1. Stipendijní řád
Pan proděkan dr. Matoušek seznámil členy senátu s textem stipendijního řádu a uvedl základní body a
změny oproti původnímu platnému stipendijnímu řádu FS. Pan proděkan upozornil především na nově
vzniklý článek č.6 – Stipendia zahraničních studentů. Následně byla panem předsedou vyvolána diskuse
k tomuto bodu. Bylo položeno několik dotazů.
Dr. Hotař: Jaké je procento čerpání stipendií v poměru počtu studentů v jednotlivých ročnících studijních
programů.
Dr. Matoušek: Po prvním ročníku BSP čerpá prospěchové stipendium přibližně 15 % studentů. Ve třetím
ročníku jsou to již jednotlivci (do 10 studentů). Po prvním ročníku NMSP pobírá prospěchové stipendium
50% studentů.
Doc. Čapek: V článku 4. odst. 3: „ Za každou nesplněnou povinnost tj. zkoušku, resp. státní doktorskou
zkoušku a další povinnosti obsažené v individuálním studijním plánu k ….“ Jaké povinnosti budou
kontrolovány?
Doc. Bílek: Jedná se o obecnou formulaci. Kontroluje se pouze absolvování zkoušek.
Doc. Dvořák: Do kterého článku bylo přesunuto prospěchové stipendium studentům za včasné odevzdání
doktorské práce?
Doc. Bílek: Tento typ stipendia byl zrušen, protože student je povinen odevzdat práci v daném termínu.
Nejedná se práci nad rámec studijních povinností, která by měla být odměňována.
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Doc. Čapek: Jaké je rozložení publikační činnosti ve směru lépe hodnocených výstupů podle RIVu?
Doc. Bílek: Z posledních čísel je patrný posun k lépe hodnoceným publikacím.
Po zodpovězení dotazů předseda ukončil diskusi a vyvolal veřejné hlasování o přijetí Stipendijního řádu
v novém upraveném znění.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Stipendijní řád FS byl schválen.
2. Stipendijní fond
Děkan FS prof. Lenfeld v úvodním slovu seznámil členy senátu s finančními prostředky stipendijního fondu a
návrhem čerpání tohoto fondu. Senátorům byly uvedené změny v navrženém Stipendijním fondu FS
srozumitelné, a proto nebyl vznesen jediný dotaz.
Podle článku 7 odstavce 2 Stipendijního řádu FS TUL požádal pan děkan o schválení návrhu senátem.
Pan předseda vyvolal veřejné hlasování o přijetí předloženého návrhu Stipendijního fondu.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Stipendijní fond FS byl schválen.
3. Přijímací řízení pro akad. rok 2016/2017
Dr. Matoušek informoval senát o návrhu Pravidel pro příjímací řízení a podmínky přijetí ke studiu
v akademickém roce 2016/2017 v magisterském studijním programu M2301 a do navazujícího
magisterského studijního programu N2301 – Strojní inženýrství. Na doporučení právního oddělení je
vhodné, i bez jakékoliv změny, každoročně schvalovat návrhy pokaždé pro nový akademický rok.
Dále pan proděkan předložil a následně seznámil senátory s návrhem Pravidel pro příjímací řízení a
podmínky přijetí ke studiu v akademickém roce 2016/2017 do navazujícího magisterského studijního
programu N2301 – Strojní inženýrství pro cizince (samoplátce) studující v anglickém jazyce trvale žijící mimo
území ČR. Následně pan předseda vyzval senátory k dotazům ke zmiňovaným dokumentům.
Prof. Ševčík: Jak velký je stanoven minimální počet přihlášených studentů pro studijní program M2301?
Prof. Lenfeld: Maximální počet studentů, který bychom přijímali, je 30 studentů, pokud by byl dostatečný
počet zájemců. Směrné číslo na TUL pro tento program na akademický rok 2015/2016 je 10 studentů. Avšak
v předchozích dvou akademických letech nebyl tento počet naplněn. Důvodem byla v prvním roce pozdní
možnost přijetí studentů na tento program. Loňský rok byl zase poznamenán celkově nízkým počtem
studentů hlásících se na všechny studijní programy.
Doc. Dvořák: Jak probíhá propagace pětiletého studijního programu M2301?
Prof. Lenfeld: Je propagován rovnocenně s ostatními studijními programy všemi dostupnými možnostmi
(www stránky, facebook, návštěvy na středních školách, dny otevřených dveří, apod.).
Dr. Matoušek: Při prezentacích FS TUL na Středních školách jsou uváděny výhody zakončení magisterského
studia bez absolvování závěrečných bakalářských zkoušek a následně studování dvouletého navazujícího
programu.
Doc. Čapek: Za předpokladu nenaplněnosti minimálního počtu studentů pro M2301, jak dlouho bude tento
program otvírán?
Prof. Lenfeld: Minimálně ještě následující akademický rok. Současně uvažujeme o tom, že budeme
připravovat dvouletý navazující program.
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Doc. Čapek: V pravidlech přijetí pro cizince je uvedeno v komentáři bodě e: „ pokud uchazeč potřebný
počet bodů (100 a více) získá již ……….. a v konečném pořadí uchazečů je zařazen před uchazeče, kteří ústní
zkoušku absolvovali,“. Nemělo by se jednat o druhou část písemné zkoušky?
Dr. Matoušek: Slovo „ústní“ je překlep bude nahrazeno slovem „písemnou“.
Doc. Čapek: V názvu „Pravidla pro příjímací řízení ….. pro cizince (samoplátce) studující v anglickém jazyce
trvale žijící mimo území ČR. Z jakého důvodu je v tomto názvu uvedena podmínka cizinců žijící mimo ČR.
Dr. Matoušek: Nebyla tímto myšlena žádná podmínka pro cizince. Vycházelo se z aktuální situace přijetí
cizinců přicházející z Indie, Asie a dalších zemí. Je pravda, že se ke studiu může přihlásit i v České republice
žijící cizinec. Proto doplněk: „trvale žijící mimo ČR“ bude vymazán.
Dr. Martonka: Jedny z předkládaných pravidel příjímacího řízení jsou určeny pro cizince, bylo by tyto
pravidla možno přeložit do anglického jazyka? Veškeré tyto dokumenty jsou veřejné a tím i zveřejňované
například na www stránkách FS nebo TUL.
Prof. Lenfeld: Ano, bude proveden překlad do anglického jazyka příslušných pravidel pro studenty – cizince
v anglickém jazyce.
Po zodpovězení dotazů pan předseda ukončil diskusi a vyvolal veřejné hlasování o přijetí všech tří návrhů
pravidel pro příjímací řízení a přijetí ke studiu na akademický rok 2016/2017.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Pravidla pro přijímací řízení pro rok 2016/2017 byla schválena.
4. Disciplinární řád
Děkan FS prof. Lenfeld v úvodním slovu seznámil členy senátu s návrhem Disciplinárního řádu FS. Důvodem
tohoto navržení byla nutnost aktualizovat znění disciplinárního řádu s aktuálními odkazy na aktuálně platné
zákony. Senátorům byl uvedené důvody srozumitelné, a proto nebyl vznesen jediný dotaz.
Pan předseda vyvolal veřejné hlasování o přijetí předloženého návrhu Disciplinárního řádu.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Disciplinární řád FS byl schválen.
5. Různé
Předseda senátu vyzval senátory a hosty s tématy do diskuse. Pan proděkan doc. Bílek informoval senátory
o nově vzniklých dvou směrnicích pana děkana: Směrnice o přiznání stipendií studentům doktorských
studijních programů a Směrnice o přiznání podpory studentům při studijním pobytu v zahraničí. Dále
upozornil na kladení důrazu publikační činnosti směrem na významnější publikace. Dále publikování pod
hlavičkou Fakulty strojní. Obě uvedené směrnice jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty. Doc.
Dvořák informoval senátory o informacích projednávaných na akademickém senátu TUL, především
projednávaný bod - Dlouhodobý záměr TUL. Připomínkování textu Dlouhodobého záměru TUL bylo možné
do 18. 9. 2015 prostřednictvím pana prof. Berana, resp. paní Ing. Vurmové. Paní Ing. Benešová dále
informovala o aktuálním stavu a následných krocích vedených v komunikaci s panem Kračmarem ohledně
kvality jídla v menze.
Lukáš Čapek, v.r.
předseda AS FS TUL
V Liberci, 23. 9 . 2015
Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL
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