
  
 

 

 

 

Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 
 

Zápis ze 4. emailového korespondenčního hlasování Akademického senátu 

FS TUL per rollam ze dne 2. – 10. 5. 2022 
 

Na základě Jednacího řádu AS FS TUL, čl. 3, odst. 12 požádal předseda senátu jeho členy o emailové 

korespondenční hlasování per rollam ve věci schválení následujících dokumentů: 

1) Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 

do navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v Aj pro studenty z Ukrajiny se statusem 

„cizinec s dočasnou ochranou“. - bod hlasování zrušen 

2) Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 

do navazujících magisterských studijních programů FS TUL pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec 

s dočasnou ochranou“. 

3) Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 

do bakalářského studijního programu B0715A270008 Strojírenství pro studenty z Ukrajiny se statusem 

„cizinec s dočasnou ochranou“. 

4) Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 

do navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v Aj pro studenty z Ukrajiny se statusem 

„cizinec s dočasnou ochranou“. - hlasování k opravenému dokumentu 

V emailové korespondenci předseda senátu uvedl, že s ohledem na skutečnost, že k projednání na zasedání 

senátu by byl vedením fakulty předložen pouze tento materiál, žádá senátory v souladu s Jednacím řádem 

AS FS TUL o emailové korespondenční hlasování (per rollam) a navrhuje následující tři usnesení 

(02/P4/2022, 03/P4/2022 a 04/P4/2022 (hlasování k opravenému dokumentu):  

Návrh usnesení 01/P4/2022: hlasování zrušeno. 

Návrh usnesení 02/P4/2022: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla přijímacího řízení a podmínky pro 

přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 do navazujících magisterských studijních programů FS TUL 

pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“. 

Návrh usnesení 03/P4/2022: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla přijímacího řízení a podmínky pro 

přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 do bakalářského studijního programu B0715A270008 

Strojírenství pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“. 

Návrh usnesení 04/P4/2022: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla přijímacího řízení a podmínky pro 

přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 do navazujících magisterských studijních programů 

vyučovaných v Aj pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“. 

Hlasování bylo zahájeno 2. května 2022, nejzazší termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 10. května 

2022, 12:00. Při hlasování byl dodržen požadavek dle čl. 3, odst. 12d Jednacího řádu AS FS TUL. Emailového 

korespondenčního hlasování se aktivně účastnilo 16 senátorů (10 senátorů z komory akademických 

pracovníků a 6 senátorů z komory studentů). U senátorů, kteří ve stanovené lhůtě nezaslali odpověď, se 

na základě Jednacího řádu AS FS TUL, čl. 3, odst. 12e má za to, že se hlasování zdržují. 



  
 

 

 

 

Výsledky hlasování: 

Počet platných hlasů doručených ve stanované lhůtě – 16 

Počet senátorů, kteří ve stanovené lhůtě nezaslali odpověď – 2 

Počet neplatných hlasů - 0 

Počet hlasujících pro návrh usnesení 02/P4/2022 - 15 

Počet hlasujících proti návrhu usnesení 02/P4/2022 - 1 

Počet hlasujících, kteří se zdrželi hlasování pro návrh 02/P4/2022 – 2 

Počet hlasujících pro návrh usnesení 03/P4/2022 - 15 

Počet hlasujících proti návrhu usnesení 03/P4/2022 - 1 

Počet hlasujících, kteří se zdrželi hlasování pro návrh 03/P4/2022 – 2 

Počet hlasujících pro návrh usnesení 04/P4/2022 - 15 

Počet hlasujících proti návrhu usnesení 04/P4/2022 - 1 

Počet hlasujících, kteří se zdrželi hlasování pro návrh 04/P4/2022 – 2 

 

Usnesení byla přijata. 

Přijaté usnesení 02/P4/2022: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla přijímacího řízení 

a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 do navazujících magisterských 

studijních programů FS TUL pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“. 

Přijaté usnesení 03/P4/2022: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla přijímacího řízení 

a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 do bakalářského studijního 

programu B0715A270008 Strojírenství pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou 

ochranou“. 

Přijaté usnesení 04/P4/2022: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla přijímacího řízení 

a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 do navazujících magisterských 

studijních programů vyučovaných v Aj pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou 

ochranou“. 

 

Přijatá pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 

do  BSP, NMSP a NMSP vyučovaných v Aj pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou 

ochranou“ jsou přílohou zápisu. 

 

 

V Liberci, 10. 5. 2022 

zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL 
 

Ověřovatelé zápisu: Ondřej Baťka a Pavel Brabec 

 

Martin Bílek, v.r. 

předseda AS FS TUL 

 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 


