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Zápis z 6. zasedání Průmyslové rady Fakulty strojní TU v Liberci 

dne 12. prosince 2018 

 

Přítomni: prezenční listina 

 

 

1. Zahájení a informace o programu zasedání průmyslové rady  

 

Děkan prof. Petr Lenfeld přivítal účastníky, představil proděkana prof. Němečka a seznámil s 

programem jednání.  

 

2. Informace o akreditacích studijních programů 

 Doktorské studijní programy – udělena akreditace 

Technologie a materiály 

Stavba strojů a zařízení 

Aplikovaná mechanika 

 Bakalářský studijní program - udělena akreditace na 10 let 

Strojírenství 

 Navazující magisterský studijní program - udělena akreditace na 10 let 

Technologie plastů a kompozitů  

 Navazující magisterský studijní program – schváleno Vědeckou radou FS TUL 

Materiály a technologie 

Konstrukce strojů a zařízení 

 Navazující magisterský studijní program – připravují se 

     Automobilové inženýrství 

     Inženýrská mechanika 

     Energetika 

 Bakalářský studijní program – k diskuzi 

Inženýrství a management, Průmyslový management, Podnikové inženýrství 

FS zvažuje přípravu nového bakalářského profesního studijního programu pro jinou 

cílovou skupinu, končících na středních školách. Měl by být 4 letý, 1 rok praxe, cílem je 

vychovat střední management do průmyslové praxe. 

V následné diskuzi členové průmyslové rady vyslovili eminentní podporu tohoto záměru, 

o absolventy projevili maximální zájem, podporu z hlediska výuky, praxí a témat. 

 

3. Možnosti zapojení firem do studijních programů 

 Nabídka praxí 

 Témata závěrečných prací 

Lze kontaktovat katedru nebo fakultu, bude zadáno do systému pro studenty 

 Odborné přednášky, zapojení do výuky 

Odborníci z firmy se mohou zapojit s odbornou přednáškou do výuky  
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 Exkurze 

Cílem v nových SP je navýšit počty odborných exkurzí a přednášek a tím pro studenty 

zvýšit povědomí o průmyslové praxi 

 

4. Přístrojové vybavení 

 

V rámci investiční projektů z programů OP VVV Fakulta strojní modernizovala přístrojové vybavení. 

Seznam byl všem předán a bude také přílohou zápisu. 

 

5. Studentská formule FS TUL – výhled na rok 2019 

Studenti odprezentovali vývoj projektu, podali informace o závodech v roce 2018 a seznámili co 

připravují na rok 2019 – tj. nové prvky na novém voze, předpokládaná účast na závodech a plán 

rozpočtu (2,5 mil. Kč). 

Poděkovali firmám, které projekt podporují a dále chtějí v tomto pokračovat. 

 

6. Strategie popularizace technického vzdělávání v roce 2019 

 Dny otevřených dveří fakulty dne 9. 2. a v prosinci 2019 

 Absolventi FS TUL v praxi 

Pan děkan požádal, zda by firmy vytipovaly naše absolventy, kteří by souhlasili 

s přípravou krátkého profilu a jeho umístění na web fakulty. Členové průmyslové rady 

toto zjistí a případně pošlou jména a kontakty. Termín: 31. 1. 2019 

 Propojení činností a propagací firem s fakultou 

Propojení činností a propagací firem na středních školách se současnou podporou 

fakulty. 

 Příprava propagačního videa  

 

7. Různé 

Pan děkan představil 2 publikace, které byly vydány k 65. výročí založení FS TUL – kniha a 

almanach. 

 

Všem členů popřál krásné svátky, klidné vánoce a šťastný nový rok. 
 

 

Zapsala: Ing. Anna Benešová 

                tajemnice FS TUL 

 


