Akademický senát Fakulty strojní
|ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 17.2.2016
I. ÚČAST
přítomni:

prof. Beran, dr. Běhálek, Ing. Borůvka, doc. Čapek, doc. Dvořák, dr. Hotař, dr. Kolnerová,
Ing. Komárek, dr. Lufinka, dr. Martonka, doc. Moc, prof. Nová, Ing. Shynkarenko, prof. Ševčík,
Ing. Zuzánek

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

RNDr. Lukášová, doc. Petríková

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

1. Aktualizace DZ fakulty na rok 2016
2. Disciplinární komise fakulty strojní na roky 2016-2018
3. Prodloužení akreditace dvouletého navazujícího magisterského studia
4. Různé

Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 8. zasedání
Předložený návrh programu jednání byl schválen.
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo), jeden senátor se dostavil po hlasování programu 8. zasedání
1. Aktualizace DZ fakulty na rok 2016
Pan děkan prof. Lenfeld seznámil členy senátu s textem aktualizace dlouhodobého zámětu fakulty na rok
2016.
Následně pan předseda senátu vyzval senátory k dotazům na předkládaný dokument.
Dr. Kolnerová: V prioritním cíli 2 je uvedeno: „Zpracování analýzy příčin a důsledků studijní neúspěšnosti v
bakalářském, magisterských a doktorských studijních programech s cílem snížit přetrvávající studijní
neúspěšnost a zvýšit kvalitu studia.“ Jaké byly provedeny analýzy?
prof. Lenfeld: Analýzy příčin a důsledků neúspěšnosti studia již některé byly provedeny a budou prováděny i
během následujícího období. Z dosud provedených analýz je studijní neúspěšnost důsledkem dvou faktorů.
Jedním je kvalita hlásících se studentů do studia. Druhým je kvalita vzdělání na středních školách. Pro
provedení analýz je možné využívat data ze systému STAG. Avšak z důvodů prolínání studia při opakovaných
nástupech do studia je velmi obtížné nastavit parametry pro vypovídající schopnost těchto statistických dat.

Dr. Kolnerová: Provádí se nějaká kontrola množství vypsaných zkouškových termínů, případně jejich
obsazenost?
Dr. Matoušek: Kontrola udělovaných zápočtů je a bude i nadále prováděn. Například studenti absolvující
předmět Fyzika i přes udělený zápočet se nedostaví na zkoušku. Je nutné provést kontrolu, z jakého důvodu
tito studenti ke zkoušce nejdou.
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doc. Dvořák: V prioritním cíli 1 je uvedeno: „Nastavení limitních parametrů pro přijímání studentů do BSP s
cílem zvýšení kvality studia.“ O jaké nastavení limitů se jedná?
prof. Lenfeld: Jedná se o nastavení limitů pro přijímání studentů s vysokým průměrem z profilových
předmětů ze středních škol tak, abychom nebrali všechny uchazeče o studium.
doc. Dvořák: jak je myšlen v prioritním cíli 1 bod: „Ustavení průmyslové rady.“
prof. Lenfeld: Cílem této rady, která je poradním orgánem děkana, je vytvoření bližší vazby s průmyslem,
především v předávání zkušeností, potřeb a možnosti podpory studentů při studiu. Jednalo by se konkrétně
o pravidelné diskuse nad tématy v oblasti vzdělávání, výzkumu, výměna informací o potřebách průmyslu a
akademické sféry, začlenění moderních poznatků z praxe do výuky, nabídka závěrečných prací, praxí, stáží,
stipendií, praktikantských míst, vzájemně využitelná pracoviště, další vzdělávání pracovníků, celoživotní
vzdělávání, společná popularizace techniky. Zapojit do tohoto systému firmy nejenom z blízkého okolí, ale i
vzdálenějších regionů.
doc. Dvořák: V prioritním cíli 1, posledním bodu navrhuji změnit slovo „ facebook“ na „sociální sítě“
prof. Lenfeld: provedeme záměnu.
doc. Dvořák: v prioritním cíli 4 je uvedeno: „Rozvoj navázané spolupráce s univerzitami a pracovišti v ČR a
zahraničí (EU, Kanada, Brazílie, Thajsko, Indie, Austrálie, ad.).“Z jakého důvodu je uvedeno právě Thajsko?
Prof. Lenfeld: S představiteli Královské univerzity v Bangkoku byly započaty rozhovory o možné spolupráce
v DSP z hlediska double degree, v možnostech vzájemné výměny studentů na delší studijní pobyty.
doc. Čapek: Na základě předchozího dotazu, bylo by možné doplnit do prioritního cíle 4 bod: „příprava
Double degree programu v rámci bakalářských, magisterských a doktorských programů?
Prof. Lenfeld: Ano, doplníme.
prof. Ševčík: V prioritním cíli 6 je uvedeno: „Účast na tvorbě dokumentů pro budovu Třebízského, Vesec z
hlediska případného fakultního využití.“ Jakou formou se máme účastnit na tvorbě dokumentů?
prof. Lenfeld: Jedná se spíše o definování návrhů na možnosti využití zmiňovaných prostor fakultou.
doc. Čapek: v prioritním cíli 3 je uvedeno: „Zvýšení počtu studentů samoplátců v NMSP programech, na
odborných praxích a stážích na fakultě meziročně o 10%.“ Zmiňovaných 10% je meziročně splnitelných?
prof. Lenfeld: Aktuálně studuje na fakultě strojní přibližně 15 studentů samoplátců v NMSP. Změna o 10 %
jsou cca dva studenti ročně. Na tomto základě věřím, že zmiňovaných 10 % je splnitelných.
doc.Čapek: V prioritním cíli 6 je uvedeno: „Aktualizace vnitřních předpisů a směrnic fakulty.“ Které předpisy
jsou nutné aktualizovat?
Prof. Lenfeld: Většina předpisů již byla aktualizována. V nejbližší době je naplánována aktualizace Směrnice
pro výběrová řízení na pozice akademických pracovníků.
doc. Dvořák: Mohl by jste pane děkane uvést své 3 hlavní cíle pro rok 2016?
Prof. Lenfeld: Získat maximum kvalitních studentů. Připravit fakultu na podání a plnění projektů OP VVV a
navýšit počet studentů samoplátců, resp. vytvořit jeden Double degree program.

Následně pan předseda vyvolal veřejné hlasování pro přijetí Aktualizace DZ fakulty pro rok 2016.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Aktualizace DZ fakulty byla schválena.
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2. Disciplinární komise fakulty strojní na roky 2016-2018
Pan děkan FS prof. Lenfeld v úvodním slovu seznámil senátory s důvodem jmenování disciplinární komise na
roky 2016 – 2018. Hlavním důvodem bylo ukončení funkčního období stávající disciplinární komise.
Navržená komise je ve složení: předseda - doc. Dvořák, členové - doc. Bílek, Ing. Hujer, Ing. Kulhavý. Po
úvodním slovu vyzval předseda senátory k diskusi nad uvedeným dokumentem.
Doc. Čapek: Ing. Hujer je dlouhodobě na studijním pobytu ve Francii, není jeho nepřítomnost překážkou být
členem disciplinární komise?
Doc. Dvořák: Ing. Hujer se vrátí z dlouhodobého studijního pobytu na přelomu dubna a května 2016.
Dále již nikdo neměl otázky, a proto pan předseda vyvolal veřejné hlasování k přijetí Disciplinární komise
fakulty strojní na roky 2016-2018.
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Disciplinární komise fakulty strojní na rok 2016-2018 byla schválena.
3. Prodloužení akreditace dvouletého navazujícího magisterského studia
Pan děkan FS prof. Lenfeld v úvodním slovu seznámil senátory s podklady pro prodloužení dvouletého
magisterského studia pro obor Výrobní systémy a procesy. Uvedl změny v jednotlivých rocích studia. Poté
pan předseda vyzval senátory k diskusi.
Ing. Borůvka: Prosím o opravu formální chyby. Na straně 2 předkládaného dokumentu je uveden správně
titul pana profesora Žižky, na straně 18 je uvedeno chybně docent.
prof. Lenfeld: Bude opraveno.
Po zodpovězení dotazu pan předseda ukončil diskusi a vyvolal senátory k veřejnému vyjádření
k předkládanému dokumentu.
Senátoři se kladně vyjádřili k předkládanému dokumentu.
4. Různé
Pan děkan FS prof. Lenfeld seznámil senátory s plánem rektorátu o správě budov – prodej budovy S, obnova
budovy v ulici Třebízského. Z důvodu formálních průtahů bude započata oprava budovy C až v červu 2016.
Dále pan děkan upozornil na plánovanou návštěvu TUL panem prezidentem ČR Ing. Milošem Zemanem dne
24. 2. 2016. Při této příležitosti pan rektor uděluje rektorské volno všem studentům TUL. Pan proděkan dr.
Matoušek seznámil senátory na plánovanou akci „Představování kateder studentům“ na 24. 2. 2016 za
účelem volby studijního zaměření.
Závěrem předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a diskusi nad jednotlivými body
jednání.

Lukáš Čapek, v.r.
předseda AS FS TUL

V Liberci, 25. 2. 2016
Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL
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