Shromáždění akademických obcí nejstarších fakult

Dovolujeme si pozvat členy akademické obce fakulty1 na shromáždění, které je svoláno na
středu 18. ledna 2012 od 13:30 hodin do posluchárny Vladimíra Svatého (v budově E). Předmětem
jednání budou zejména otázky aktualizace dlouhodobého záměru s ohledem na rozvojové cíle fakult
a univerzity.
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V Liberci dne 28. prosince 2011
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Zápis ze shromáždění

Na společném shromáždění akademických obcí dvou nejstarších fakult naší univerzity byly
diskutovány otázky týkající se hlavních činností fakult v nadcházejícím období.
 Vedle příležitostí, které představují také nové projekty, je tu celá řada problémů. Mezi ně patří
nepříznivá prognóza financování vzdělávacích programů, ale i doposud nevyjasněné role fakult
v budoucí struktuře naší univerzity.
 Bylo konstatováno, že je velmi důležité věnovat pozornost rozvoji vědecko-výzkumné činnosti
fakultních pracovišť, a tedy i vytváření podmínek pro práci řešitelských týmů a akademických
pracovníků. Věnovat pozornost zejména fakultám, coby základním součástem univerzity,
a uspořádat vztahy mezi jednotlivými součástmi tak, aby fakulty mohly garantovat činnosti
a plnit tak role, jež jim náleží podle zákona o VŠ.
 Ze setkání akademických obcí obou fakult vzešel jednoznačný požadavek řešit co nejrychleji
nejasnou situaci na univerzitě a zajistit podmínky pro plnění dlouhodobých záměrů univerzity
a jednotlivých fakult. Servisní univerzitní pracoviště a ústavy by měly vytvářet podmínky pro
rozvoj činností na fakultách.
 Akademické obce pověřily akademické senáty fakult, aby stanovily časový harmonogram
k zajištění předání požadovaných informací o projektu CxI ze strany vedení fakult a univerzity.
 Akademická obec obou fakult dále diskutovala témata, jež byla součástí požadavků FS TUL
k zajištění výkonu pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti fakult a jejich pracovišť, které
byly předloženy panu rektorovi. Diskuse se pan rektor zúčastnil.

Zapsal:
Martin Bílek, v.r.
předseda senátu FS TUL
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