Akademický senát Fakulty strojní
|ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 23.11. 2016
I. ÚČAST
přítomni:

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

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

RNDr. Lukášová, Mgr. Dvořáková,

II. PROGRAM
Po uvítacím slovu předsedy senátu byl navržen program zasedání ve sledu následujících bodů:
1. Návrh dodatku rozpočtu fakulty pro rok 2016
2. Návrh podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uskutečňovaném na
fakultě
3. Různé
Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 11. zasedání
Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Předložený návrh programu jednání byl schválen.
Krátce po hlasování se dostavil senátor Ing. Hujer.
1. Návrh dodatku rozpočtu fakulty pro rok 2016
Pan předseda senátu doc. Čapek požádal paní tajemnici Fakulty strojní, aby seznámila podrobněji členy
senátu s textem návrhu dodatku rozpočtu fakulty pro rok 2016. Dodatek rozpočtu se skládal ze dvou
položek a to z prostředků za vzdělávací činnost a z nespotřebovaného příspěvku na dofinancování na
budovu „G“. Současně senátoři dostali návrh na rozdělení této částky na jednotlivé katedry. Následně pan
předseda vyzval senátory k diskusi.
doc. Dvořák: Je možné z této částky uhradit licenční poplatek za software, který užívá společně více
kateder?
prof. Lenfeld: Není to nutné. Tento poplatek bude hrazen z jiné části rozpočtu.
doc. Moc: Je nějaké obecné doporučení, jak příslušnou částku může jednotlivá katedra čerpat?
prof. Lenfeld: Doporučuje se použít finance na vyrovnání rozpočtu katedry nebo na pokrytí platů
akademických pracovníků nebo podle uvážení vedoucích kateder.
Po zodpovězení dotazů a vysvětlení jednotlivých detailů pan předseda vyzval senátory k hlasování o
předloženém návrhu dodatku rozpočtu fakulty pro rok 2016
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Návrh dodatku rozpočtu fakulty pro rok 2016 byl schválen.
2. Návrh podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uskutečňovaném na fakultě
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Pan proděkan Dr. Matoušek seznámil členy senátu s návrhem. Zdůraznil, že se jedná o podmínky přijetí
studentů do studijního programu vyučovaného v českém jazyce. I do tohoto programu se mohou hlásit
cizinci. Z tohoto důvodu je uvedeno v podmínkách přijetí, cituji: „… maturitou, resp. odpovídající zahraniční
středoškolské vzdělání1“.
Následně pan předseda senátu vyzval senátory k dotazům na předkládaný dokument.
prof. Beran: V čem dalším se liší předkládaný návrh od předchozí verze?
Dr. Matoušek: Protože nebude vykonávána přijímací zkouška, je nutné stanovit pořadí studentů v případě
většího počtu uchazečů. Pořadí se bude určovat podle průměrného prospěchu studenta na střední škole ze
závěrečného vysvědčení z předposledního roku studia a pololetním vysvědčením v posledním roce studia.
V předcházející verzi bylo toto období 4 leté (za celou dobu studia na střední školy).
doc. Moc: V dokumentu se nachází několik formálních chyb ve formě překlepů apod.
Ing. Benešová: Před uveřejněním projde dokument kontrolou formálních chyb.
doc. Čapek: V dodatku č.2 ,pod čarou, je uvedeno, cituji: „… na úrovni B1, příp. pohovorem na TUL. Jak
tento případný pohovor bude probíhat?
Prof. Lenfeld: Tento případný pohovor bude probíhat ve spolupráci s fakultou přírodovědně- humanitní a
pedagogickou (jazykovědnými katedrami).
Dále již nikdo neměl otázky, a proto pan předseda navrhl, z důvodu zapracování uvedených změn v návrhu,
hlasovat o přijetí tohoto dokumentu elektronicky - formou per-rollam. Pro tuto formu se senátoři vyjádřili
kladně.
3. Různé
Pan předseda senátu doc. Čapek vyzval senátory a hosty k diskusi a otázkám.
doc. Čapek: Jak je možné pomoci ze strany senátu panu děkanovi v otázce vztahu Fakulty strojní a CxI po
ukončení projektu VaVPi v roce 2018?
prof. Lenfeld: Oficiálním dopisem oslovit a požádat o vyjádření oficiálního stanoviska všechny dotčené
organizační celky – AS TUL, pana rektora.
doc. Čapek: Tato situace není nová, existoval již v minulosti obdobný dokument, kterým byl oslovován pan
rektor.
doc. Bílek: Ano tento dokument existoval v době mého působení v ASFS. Doporučuji tento dokument
aktualizovat podle dnešní situace a požádat nově pana rektora o vyjádření.
S tímto postupem senát souhlasil.
Následně předseda ASFS navrhl panu děkanovi svolat Akademickou obec Fakulty strojní na 13. 12. 2016 o
14:15 do 16:00. Pan děkan s termínem souhlasil a na uvedený termín vyhlásil děkanské volno. Na tomto
setkání bude jeden z bodů programu – vztah FS a CxI po roce 2018.
Závěrem pan předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a diskusi nad jednotlivými
body jednání. Popřál všem zúčastněným příjemné prožití adventu a celých vánoc.
doc. Lukáš Čapek, v.r.
předseda AS FS TUL
V Liberci, 29.11. 2016
Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL
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