Akademický senát Fakulty strojní
|ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 9.12.2015
I. ÚČAST
přítomni:

prof. Beran, dr. Běhálek, Ing. Borůvka, dr. Blekta, doc. Čapek, doc. Dvořák, dr. Hotař,
Ing. Hujer, dr. Kolnerová, dr. Martonka, doc. Moc, prof. Nová, Ing. Řidký, , prof. Ševčík,
dr. Voženílek

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

Kholová, RNDr. Lukášová, dr. Lachman

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

Organizační řád
Dlouhodobý záměr FS na roky 2016/2020
Finanční prostředky z IP dle dodatku rozpočtu
Různé

Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 7. zasedání
Předložený návrh programu jednání byl schválen.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo), dva senátoři se dostavil po hlasování programu 7. zasedání
1. Organizační řád
Pan děkan prof. Lenfeld seznámil členy senátu s textem organizačního řádu. Popsal změny v organizační
struktuře fakulty, která je uvedena v příloze 1 k Organizačnímu řádu. Následně pan předseda senátu vyzval
senátory k dotazům na předkládaný dokument.
prof. Beran: Neměl by referát pro zahraniční styky být přímo podřízen proděkanu pro vnější a zahraniční
vztahy. Tím myslím na stejné úrovni jako jsou studijní oddělení, tajemník, a oddělení rozvoje.
prof. Lenfeld: Toto uspořádání se nabízí. Avšak pokud by z referátu vzniklo oddělení, muselo bz mít zcela
jinou vnitřní strukturu, což v tento okamžik není nutné měnit.
Následně pan předseda vyvolal veřejné hlasování pro přijetí Organizačního řádu.
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Jeden senátor se dostavil po hlasování Organizačního řádu.
Organizační řád FS byl schválen.
2. Dlouhodobý záměr FS na roky 2016/2020
Děkan FS prof. Lenfeld v úvodním slovu seznámil členy senátu s textem Dlouhodobého záměru pro rok
2016/2020. Následně byli senátoři vyzváni k dotazům na předkládaný dokument.
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dr. Kolnerová: Prosím o lepší formulaci věty: „V posledních letech se fakultě podařilo pokles počtu nově
přijatých a zapsaných studentů zastavit, naopak se povedlo tento počet uchazečů nepatrně navýšit.“
Například: … počet uchazečů navýšit v řádu procent.
Prof. Lenfeld: Ano, tato formulace bude upravena.

prof. Beran: V prioritním bodu 3 – Internacionalizace je ve strategii 7 bod uvedeno:
„zvýšení počtu studentů samoplátců ve studijních programech (minimálně 20% z absolventů v
magisterských programech), na odborných praxích a stážích na fakultě,“ Nenavrhujeme - 20% y absolventů
jako příliš velké číslo?
doc. Fraňa: Nikoliv, tato hodnota je relativně uspokojivá. Je v přímé vazbě na další možnosti rozvoje fakulty
v internacionalizaci.
doc. Čapek: Není Dlouhodobý záměr uveden v příliš obecné rovině s příliš obecnými definicemi?
Prof. Lenfeld: Pětiletý dlouhodobý záměr je vhodné mít obecně definován. Jednotlivé jednoznačné definice
je vhodné měnit každoročně v aktualizacích dlouhodobého záměru.
doc. Čapek: V prioritním cíli 6 – Rozhodování na datech je uvedeno: „Fakulta strojní bude řízení a
rozhodování opírat o výsledky a výstupy z jednotlivých analýz a dat.“ V jakém časovém horizontu budou
tyto analýzy provedeny?
Prof. Lenfeld: Ve spolupráci s fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou a fakultou ekonomickou
předpokládám provedení analýz podle rozsahu do 1 až 2 let.
Pan předseda vyvolal veřejné hlasování o přijetí předloženého návrhu Dlouhodobého záměru FS na roky
2016/2020.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Stipendijní fond FS byl schválen.
3. Finanční prostředky z IP dle dodatku rozpočtu
Pan děkan požádal o úvodní slovo k uvedenému bodu pana doc. Moce. Ten uvedl a seznámil senátory
s principem výpočtu a metodikou, jak byla získána uvedená částka od pana kvestora. Následně se ujal slova
zpátky pan děkan, který následně popsal rozdělení této částky na jednotlivá pracoviště. Poté pan předseda
vyzval senátory k diskusi.
doc. Čapek: Jak jsou započítáváni zahraniční studenti v této metodice?
doc. Moc: V této metodice tito studenti uvedeni nejsou. Zahraniční studenti se započítávají v jiné kapitole
rozpočtu jednotlivých pracovišť.
Po zodpovězení dotazů pan předseda ukončil diskusi a vyvolal veřejné hlasování o přijetí návrhu rozdělení
finančních prostředků z IP dle dodatku rozpočtu.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Rozdělení finančních prostředků z IP bylo schváleno.
4. Různé
Předseda senátu vyzval senátory a hosty s tématy do diskuse. Paní dr. Kolnerová oznámila senátorům svou
rezignaci v RVŠ. Současně navrhla za sebe kandidáta dr. Martonku, který ji přijal.
Následně pan předseda vyzval senátory k veřejnému hlasování o zvolení dr. Martonky zástupce ve RVŠ.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI| Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci|Studentská 1402/2 |461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 320 (tajemník) |rudolf.martonka@tul.cz |www.fs.tul.cz |IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Dr. Martonka byl zvolen zástupcem v RVŠ.
doc. Čapek informoval senátory o odchodu Dr. Blekty z Technické univerzity v Liberci. Z tohoto důvodu
přijal jeho rezignaci na post senátora. Novým členem se stal Dr. Lufinka, který byl prvním náhradníkem AS
FS. Doc. Čapek pověřil tajemníka ASFS oznámit toto jmenování senátorem dr. Lufinkovi.
Na závěr zasedání pan děkan popřál všem zúčastněným na zasedání šťastné zakončení starého roku a
Hodně úspěchů v Novém roce 2016.

Lukáš Čapek, v.r.
předseda AS FS TUL
V Liberci, 15. 12 . 2015
Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL
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