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Zápis z jednání  

Rady garantů studijních programů FS TUL  

 dne 5. října 2022 
 

 
 
Přítomní členové: 
Ing. Luboš Běhálek, Ph.D., proděkank pro vzdělávací a pedagogickou činnost 
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, garant NMSP, DSP 
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., garant NMSP 
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D., garant NMSP 
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D., garant NMSP  
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D., garantka NMSP 

Omluven: 
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček, garant NMSP – omluven 

Za Studijní oddělení a za Oddělení rozvoje a projektů:  
Mgr. Radka Dvořáková  
RNDr. Iveta Lukášová 
 

PROGRAM 

 Podmínky příjímacího řízení do BSP a NMSP 

 Evidence změn osob zajišťujících výuku   

 Roční zprávy o studijních programech  

 Diskuse. 
 
ÚVOD 

Setkání bylo svoláno Ing. Lubošem Běhálkem, Ph.D., proděkanem pro vzdělávací a pedagogickou činnost. 
Proděkan přivítal přítomné a přeložil program.   
 
1. PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BSP A NMSP 
 
Proděkan přeložil text „ podmínek přijímacího řízení“ k diskusi. 
Diskuse nad opakováním studií:  

 Bylo konstatováno velké množství tzv. „restartů“, kteří velice zatěžují systém a výuku. Přičemž tato 
výuka již není ani finančně dotována.  Zásadním problémem je skutečnost, že je velmi složité až 
nemožné toto „několikanásobné opakování studií“ omezit.  

 Nicméně, na základě průzkumu a po vzoru jiných VŠ, byl připraven text s odvoláním na výklad § 48 
VŠ zákona. Text byl konzultován s právním oddělením TUL.  

 Diskutován byl dále počet tzv. „restartů“. Byly zvažovány varianty i ve vztahu k přeloženým rozborům 
variant a počtu studentů.  

 Následně probíhala široká diskuse nad právním výkladem, psychologickými aspekty rozhodnutí, 
testováním matematiky ad. 

  Podmínky přijímacího řízení: 

 Do NMSP zůstávají beze změn, pouze došlo k drobným formulačním úpravám. 

 Diskuse probíhala nad obsahem přijímacího testu do NMSP. 

 Velkým problémem je proces přijímání cizinců, malá průchodnost testy, problematické je i vlastní 
vízové řízení přijatého studenta. Přijatí studenti se dostavují s několikatýdenními zpožděními, pokud 
se podaří, tak málokdy včas, studentům běží výuka a je složité nahradit, atd. Z uvedeného vyplývá 
stanovit počet studentů pro otevření studia.  

 K tzv. „otevření“ studia v AN se přihlásil garant doc. Bílek a doc. Lepšík. Prof. Lenfeld by studium pro 
AN samoplátce „otevřel“, ale pouze v případě nejméně 5 studentů. Doc. Moravec se k otevření 
nepřihlásil.     

 



 

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 

2. EVIDENCE ZMĚN VYUČUJÍCÍCH  

 Byl aktualizován přehled změn vyučujících, ve vztahu k akreditačním spisům. 

 Změny je třeba evidovat a zdůvodňovat.  
 
3. HODNOTÍCÍ ZPRÁVY GARANTŮ 

 Probíhá již třetím rokem, forma bude zachována. 

 Granti obdrží předpřipravené zprávy s údaji a provedou vlastní zhodnocení. 

 Grafy prostupností studiem budou z IS STAG doplněny až v lednu 2023.  
 
 
DISKUSE: 

 Klesá počet samoplátců. 

 Úroveň studentů v programu ERASMUS je občas nízká, nemají základ pro absolvování předmětu a 
„zdržují“. Probírány zkušenosti a země. 

 Diskuse o předpokládaných/očekávaných počtech studentů z Indie, termínech nástupu/časově náročné 

a neovlivnitelné. Zda by bylo možné výuku zvládnout ještě i v průběhu ledna.  

 Diskuse o výši poplatků na TUL, i ve vztahu k náročnosti studia. Komise doporučuje zvážit sjednocení 

poplatků u technických SP na TUL a požádala děkana o diskusi v této věci. 

 

  
 
 
                                                                                            

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. 
                                                                                                                       proděkan  
                                                                                                  pro vzdělávání a pedagogickou činnost 
 
 
 
 
 


