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Zápis z 9. zasedání Průmyslové rady Fakulty strojní TU v Liberci 

dne 15. září 2021 

 

Přítomni: prezenční listina 

 

1. Zahájení a informace o programu zasedání průmyslové rady  

 

Děkan prof. Petr Lenfeld přivítal účastníky a seznámil je s programem jednání.  

 

2. Informace o dopadu pandemie koronaviru na vzdělávání, počty studentů, absolventů, tvůrčí 

činnost 

 uzavření VŠ během pandemie 

 výuka probíhala online přes webové platformy  

 praktická výuka probíhala v omezené míře, pokud možnosti dovolily, byla prezenční formou 

 vysoká úspěšnost dokončení závěrečných prací v BSP a NMSP 

 dopady koronaviru na internacionalizaci – v souvislosti s vládními omezeními byl 

zaznamenán očekávaný propad 

 dopady koronaviru na výzkum a smluvní výzkum – nárůst výzkumných činností, udržení 

objemu smluvního výzkumu 

 

3. Informace o fakultě ve vztahu k průmyslové praxi (výuka, závěrečné práce, akreditace, 

projekty, smluvní výzkum) 

 děkan představil studijní programy fakulty  

 současně uvedl i počty studentů a absolventů v jednotlivých studijních programech 

 v BSP a NMSP studijních programech jsou povinné praxe  

Zapojení firem do studijních programů 

 praxe – smlouvy, široká nabídka firem nabízejících praxe 

 témata závěrečných prací – termín pro předání na fakultu nebo katedry do konce září 

 odborné přednášky – snaha opět navázat na spolupráci před pandemií koronaviru 

 exkurze – dtto 

 společné laboratoře – v poslední době vznikly laboratoře s firmou Zeiss na katedře 

obrábění a montáže a se Škoda Auto – UniLab, nově orientovaný a zaměřený na 

elektromobilitu  

Vzdělávací činnost/CŽV, školení, semináře 

 značný propad oproti minulým letům v objemu CŽV a počtu účastníků kurzů 

Profesní bakalářský studijní program 

 MŠMT zdůrazňuje nezbytnost zavedení profesních studijních programů  

 jedna z dalších činností, které by měly zajišťovat VŠ 

 fakulta zvažuje přípravu akreditačního spisu spolu s FE 

 silné zapojení průmyslové praxe 



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta strojní | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 353 108 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

Výzkumná činnost 

 navýšení objemu výzkumné činnosti v posledních letech 

Smluvní výzkum a doplňková činnost 

 objem smluvního výzkumu byl i přes omezení činností VŠ a průmyslové výroby přibližně 

stejný, jako v předchozích letech 

 

4. Den otevřených dveří na FS TUL v akademickém roce 2021/2022 

 1. 2. 2022 proběhne na FS den otevřených dveří  

 členové Průmyslové rady budou osloveni e-mailem, v případě zájmu o prezentaci firmy 

zašlou informaci na adresu děkanátu FS: irena.berankova@tul.cz 

 forma prezentace – stánky v předsálí auly 

 v r. 2021 proběhl DOD online formou 

 

5. Prezentace technického vzdělávání FS TUL 

 připravována prezentační videa 

 Studentská formule – projekt stále běží, formule postavená, závody vloni zrušeny 

 články v technických periodikách, webu 

 prezentace výsledků VaV 

 

6. Novinky na fakultě 

 Diamantová promoce (po 60 letech od úspěšného zakončení studia) se uskuteční 30. 9. 

2021, proběhne formou standardní promoce  

 v budoucnu plánována i organizace Zlaté promoce (po 50 letech) 

 Institucionální akreditace – TUL zvažuje přípravu a podání IA, fakulta připravila podklady 

pro oblast 27, Strojírenství, technologie a materiály  

 univerzity nyní hodnoceny podle Metodiky 2017+, TUL byla hodnocena kategorií „C“ 

 mezinárodní evaluační hodnocení FS TUL v oblasti aplikovaného výzkumu, Modul 3 

(hodnocení z hlediska aplikovaného výzkumu), fakulta hodnocena známkou 2 

 Volby rektora TUL – termín do 21. 9., zveřejnění kandidátů, volební období nového rektora 

od 1. 2. 2022 

 Volby děkana FS TUL – termín do 5. 10., volební období nového děkana od 1. 2. 2022 

 

7. Různé 

Příští zasedání Průmyslové rady se uskuteční v prosinci roku 2021, termín bude v dostatečném 

předstihu upřesněn. 
 

Zapsala: I. Beránková 

                děkanát FS TUL 
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