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Zápis z 245. zasedání AS FP TUL konaného dne 5. 11. 2021 

Přítomni:  

Komora akademických pracovníků AS (KP): dr. J. Berki, doc. H. Böhm, dr. J. Johnová, dr. P. 

Peldová, dr. M. Podzimek, dr. M. Slavík, dr. K. Váňová, doc. K. Zágoršek,  

Komora studentů AS (KS): Bc. M. Malá, Bc. D. Zlesák,   

Omluveni: J. Heřmanová, V. Konopa, 

Hosté: prof. J. Picek – děkan FP  

Předseda přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost AS, jako zapisovatele určil dr. 

Peldovou a jako ověřovatele doc. Böhma, kteří souhlasili. 

Program 245. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 244. zasedání 

2. Projednání akreditace studijních programů Aplikovaná geografie a Aplikované fyzikální a 

biologické vědy 

3. Projednání podmínek přijímacího řízení 

4. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP TUL 

5. Informace, diskuse, různé 

Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

ad 1) Kontrola zápisu z 244. zasedání  

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

ad 2a) Projednání akreditace studijního programu Aplikovaná geografie a regionální rozvoj 

Děkan Picek představil program Aplikovaná geografie a regionální rozvoj,  následovala diskuze, kde 

dr. Berki vznesl dotaz, do jakých vzdělávacích oblastí bude program zařazen a navrhl, aby to nebyla 

jen oblast 33 Věda o Zemi, ale i oblast Ekonomických věd. Následně AS souhlasil s dokumentem 

akreditace daného programu.  

Usnesení: AS FP TUL projednal akreditaci studijního programu Aplikovaná geografie a regionální 

rozvoj a souhlasí s předložením dokumentů vědecké radě a radě pro vnitřní hodnocení.  
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Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

ad 2b) Projednání akreditace studijního programu Aplikované fyzikální a biologické vědy 

Děkan Picek představil program, který se již projednával v RVH a navazuje na program 

Bioinženýrství. AS prodiskutoval varianty programů a některé další možnosti spolupráce 

s ostatními fakultami, ale po širší diskuzi došel k závěru, že tato spolupráce není možná z důvodu 

rozlišnosti zaměření. Dr. Slavík měl dotaz k bodu 12, článek II v Dohodě s ÚEM AV ČR, který bude 

do budoucna vyřešen.  

Usnesení: AS FP TUL projednal akreditaci studijního programu Aplikované fyzikální a biologické 

vědy v českém jazyce a v anglickém jazyce, včetně dohod o vzájemné spolupráci a souhlasí s 

předložením dokumentů vědecké radě a radě pro vnitřní hodnocení.  

Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

ad 3) Přijímací řízení 

AS projednával možnosti změny přijímacího řízení, aby škála obtížnosti přijímaných byla nastavena 

rovnoměrně napříč katedrami. Vedení fakulty se přiklání k testu obecných studijních předpokladů, 

některé katedry požadují praktické zkoušky. Dr. Berki vznesl dotaz týkající se uznávání olympiád. 

Dr. Johnová zmínila požadavek KPV – potvrzení o zdravotní způsobilosti od logopeda či foniatra.  

Děkan Picek oznámil, že forma přijímacího řízení musí být  projednána a odsouhlasena do konce 

listopadu.  

Ad 4) Plán realizace strategického záměru 

Bylo dohodnuto, že komentáře zúčastnění vyjádří v sdíleném dokumentu. Dokument bude 

dostupný na sdíleném disku, https://docs.google.com/document/d/1smzNls6-

SSRVggIceUndXfBajNpzr90lsH7Q80YlVb0/edit  
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ad) Různé 

Dr. Berki oznámil, že se pracuje na úpravách Jednacího řádu, kde funkce tajemník nebude členem 

AS.  

Děkan Picek inicioval diskuzi k problému vyplácení studijních stipendií, kvůli Covidu a odpuštění 

placení při prodlužování studia má fond studijních stipendii méně finančních prostředků. Bc. Zlesák 

přislíbil prodiskutovat toto téma se studenty.  

Příští zasedání AS: bude upřesněno 

V Liberci 5. 11. 2021    Mgr. M. Slavík, Ph.D., předseda AS FP TUL 

 

Zapsala: Mgr. P. Peldová, Ph.D. Ověřil: doc. H. Böhm 

 


