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ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 7. 6. 2012

I. ÚČAST
přítomni:

Ing. Běhálek, doc. Bílek, Dr. Doubek, Ing. Horáková, Dr. Hotař, Ing. Lemfeld, Dr. Matoušek, Ing.
Mazač (přišel v průběhu jednání), doc. Moc, prof. Nová, doc. Němeček, Ing. Vácha, Dr.
Voženílek
omluveni: Ing. Perk, p. Čonka, Dr. Čapek, Dr. Kolnerová, prof. Pešík
hosté:
doc. Ing. Malý, CSc., doc. Ing. Fraňa, p. Benešová, p. Lukášová

II. PROGRAM
1.
2.
3.

Výroční zpráva FS za rok 2011
Aktualizace dlouhodobého záměru FS
Různé

Doc. Bílek přivítal účastníky zasedání a seznámil je s programem jednání.
1. Výroční zpráva FS za rok 2011
Pan děkan Malý předložil senátu k projednání a schválení Výroční zprávu FS za rok 2011 (příloha č. 1).
Seznámil senátory ve zkratce se zprávou, zdůraznil, že FS by se měla soustředit hlavně na mezinárodní
aktivity a vědu a výzkum. Koncem roku skončily některé projekty a hodnocení měly tyto projekty (výzkumný
záměr a centra) velmi dobré.
Následovala debata, kde se řešila věková struktura profesorů a docentů. Velké množství z nich je starší 60
let. Pan děkan řekl, že by byl velmi rád, kdyby se toto zlepšilo, že je to priorita. Vedení fakulty se snaží
vytvořit takové podmínky, aby bylo v brzké době dosaženo zlepšení. Dále se řešil počet zapsaných studentů
i s ohledem na některé zahraniční studenty, kteří se nakonec na školu vůbec nedostaví. MŠMT tento stav
studentů kontroluje.
Proti dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky.
AS FS TUL jednomyslně schválil Výroční zpráva FS za rok 2011.
(12 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
2. Aktualizace dlouhodobého záměru FS
Následovala debata na téma Aktualizace dlouhodobého záměru FS za rok 2011 (příloha č. 2).
V úvodu byla diskutována otázka přípravy akreditace tzv. profesně orientovaného bakaláře. Pan děkan
senátorům sdělil, že pokud bude ze strany průmyslu zájem, tak by se žádost připravila. Nepředpokládá se
však, že by se jednalo o studijní obor určený pro mnoho studentů. Ze strany průmyslu je zatím zájem o
bakaláře oborů blízkých informatice a procesním záležitostem. V plánu by byl 4letý obor, ale záleží, jaký
názor na to budou mít na MŠMT.
Doc. Moc měl připomínku, aby se do části zprávy, kde je zmiňována změna vnitřních předpisů, doplnila také
směrnice pro výkonové hodnocení kateder. Její aktualizace je vhodná z důvodu objektivnějšího hodnocení
kateder (zavedení druhého termínu odečtu počtu studentů z matriky apod.). Tato připomínka byla
hodnocena jako aktuální a potřebná a bude zapracována.
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Další debata se týkala očekávaného termínu restrukturalizace fakultních pracovišť, a jaké jsou zatím návrhy.
Pan děkan oznámil, že předpokládá termín pro realizaci restrukturalizace FS od nejdříve od 1. 1. 2013.
Během měsíce září děkan FS předloží vedení fakulty návrhy na novou strukturu pracovišť FS. Poté bude
návrh diskutován a schvalován na zasedání AS.
Na závěr diskuze předseda senátu spolu děkan FS pozval členy Akademické obce FS na diskuzi týkající se vizí
a budoucnosti FS. Toto diskuzní fórum se uskuteční 28. 6. 2012 od 9h v zasedací místnosti IC.
Proti dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky.
AS FS TUL jednomyslně schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru FS beze změn.
(12pro, 0 proti, 1 se zdržel)
3. Různé
Předseda senátu otevřel debatu na téma různé.
Pan Vácha seznámil senátory s výsledky a připomínkami ve studentském hodnocení kvality. Pan děkan
sdělil, že konkrétní připomínky studentů obdržel a odpovědné pracovníky pověřil nápravou situace.
Dalším bodem debaty byla otázka vývoje situace na CXI. Pan děkan informoval senátory o uskutečněných
krocích a vytvoření dokumentu s pracovním názvem „Deklarace společného využívání laboratorního zázemí
v budově „L“). Ten je v tuto chvíli ve fázi připomínkování.
Dále se vedla živá diskuze na téma počtu zápisů studentů na předměty a tzv. „restarty“. Ty se v poslední
době stávají nedostatečným prvkem motivace studentů. Byly diskutovány návrhy na možnou změnu (např.
omezit počet zápisů, zvýšit poplatky za studium zejména v prvním roce, zavést přijímací řízení (testy) nebo
např. neuznávat absolvované předměty před „restartem“). Děkan uvedl, že myšlenka řady navrhovaných
omezení by šla proti záměru uznávání absolvování předmětů na jiných pracovištích či školách (v ČR či
v zahraničí). Bylo navrhnuto, aby se na toto téma ještě sešla skupina a toto téma se dále projednalo.
Pan Němeček informoval o radě VŠ. Žádné podstatné informace pro senátory zatím nejsou, až budou, paní
tajemnice je rozešle.
Pan děkan informoval, že proběhla schůzka děkanů. Z této schůzky vzešlo prohlášení, že pro technické VŠ
bude další snižování financí likvidační.

Martin Bílek, v. r.
předseda AS FS TUL
V Liberci, 12. 6.2012
zapsala: Kateřina Horáková
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