Zápis z 214. zasedání AS FP konaného dne 29. ledna 2018
Přítomni:
Komora zaměstnanců AS (KZ): dr. J. Berki (Be), dr. J. Johnová (Jo), dr. J. Novotová (No), dr. M. Podzimek (Po),
dr. M. Slavík (Sl), dr. R. Šimůnková (Ši), Mgr. K. Váňová (Vá)
Komora studentů AS (KS): O. Tavoda (Ta), Bc. H. Lánská (Lá), T. Turková (Tu)
Omluveni: doc. M. Koucký (Kc), L. Podhorecká (Pd),
Hosté: prof. J. Picek (Pi) – děkan FP, dr. Kopáčková (Ko) – proděkanka FP
Schválení programu 214. zasedání AS
1) Kontrola zápisu z 213. zasedání
2) Vyjádření k návrhu programů a jejich garantů
3) Diskuse k návrhu statutu fakulty
4) Diskuse k návrhu disciplinárního řádu
5) Informace, různé, diskuse
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 1)





Kontrola zápisu z 213. zasedání
Předseda senátu zrekapituloval plnění úkolů, zápis bez připomínek.
Děkan prof. J. Picek informoval o změnách v postech proděkanů – Doc. Valeš (odchod na vlastní
žádost) byl nahrazen doc. Suchomelem. Doc. Březina bude k poslednímu lednu odvolán, protože se
ujme funkce rektora. Jeho agendu přebírá proděkan dr. Šmída. Nově se uvažuje o zřízení funkce
proděkana pro kombinované studium a DVPP a hledá se vhodný kandidát.
Podnět studentské komory senátu na zrušení výuky v prvním a posledním bloku byl projednán
s Ing. Kretschmerem. Z jednání vyplynul závěr, že námět studentů je z organizačních důvodů
nerealizovatelný.

ad 2) Vyjádření k návrhu programů a jejich garantů
Děkan prof. J. Picek představil návrh programů a jejich garantů k nové akreditaci. Poté se diskutovalo
o provázanosti Bc. a NMgr. programů (návaznost bude zajištěna stejnými garanty v obou typech programů),
k záměru otevřít magisterské studium speciální pedagogiky (výhledově se o tomto uvažuje, ale zatím chybí
garant v podobě docenta), k záměru otevírat učitelskou aprobaci s matematikou a fyzikou, jak pro učitelství
ZŠ, tak SŠ (akreditace bude podána pro obě úrovně studia, aby studenti mohli volit z větší nabídky), k návrhu
usilovat o zavedení rigorózního řízení v pedagogice (byl by to dílčí krok k otevření doktorandského studia
v pedagogice, o němž se výhledově uvažuje).
Návrh usnesení: AS FP projednal předložené akreditační materiály a vyjadřuje souhlas s předložením
akreditačních materiálů VR FP TUL.
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
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ad 3) Diskuse k návrhu statutu fakulty
Děkan prof. J. Picek představil hlavní připomínky kolegia děkana k návrhu nového statutu fakulty – přílišná
podrobnost, nelogičnost řazení jednotlivých článků. Následovala diskuse k provázanosti fakultního statutu a
statutu univerzity, k faktu jak moc jít do hloubky v členění fakulty, jak provázat statut fakulty a příp.
organizační řád fakulty, zda a do jaké míry zahrnout do statutu předpisy z vyšších norem.
Termín pro zasílání námětů k úpravám statutu FP TUL: do 16. 2. 2018 k rukám předsedy senátu FP TUL
ad 4) Diskuse k návrhu disciplinárního řádu
Proděkanka dr. Kopáčková přednesla návrh aktualizace Disciplinárního řádu FP TUL z roku 1999, který byl
v některých bodech v rozporu s novým VŠ zákonem. Tyto rozpory byly odstraněny. V diskusi byla vznesena
některá doporučení následujících úprav. Většina přítomných se vyslovila pro vypuštění bodu e) v čl. 2 odst. 1.
Podle připomínek se dokument dopracuje a předloží AS ke schválení.
ad 5) Informace, různé, diskuse
Nebyly vzneseny žádné podněty k diskusi.
Příští zasedání AS: bude upřesněno

V Liberci 29. ledna 2018

Zapsala: PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.
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Mgr. J. Berki, Ph.D., předseda AS FP TUL

Ověřila: Mgr. K. Váňová

