Zápis z 219. zasedání AS FP konaného dne 30. října 2018
Přítomni:
Komora zaměstnanců AS (KZ): dr. J. Berki (Be), dr. J. Johnová (Jo), doc. M. Koucký (Kc), dr. M. Slavík (Sl), dr.
R. Šimůnková (Ši), Mgr. K. Váňová (Vá)
Komora studentů AS (KS): A. Ditrichová (Di), A. Kvapilová (Kv), Bc. H. Lánská (Lá), D. Zlesák (Zl)
Omluveni: dr. J. Novotová (No), dr. M. Podzimek (Po),
Hosté: prof. J. Picek (Pi) - děkan FP, doc. V. Finěk, doc. J. Pažout
Schválení programu 218. zasedání AS
1)
2)
3)
4)

Kontrola zápisu z 217. zasedání
Volba 1. místopředsedy AS FP TUL
Vyjádření k návrhu studijních programů pro akreditace
Informace, různé, diskuse:
Sjednocení funkčního období obou komor
Schváleno (KZ: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 1) Kontrola zápisu z 217. zasedání
Dr. Berki informoval o průběhu voleb do studentské komory AS FP. K prvnímu termínu voleb nebyl navržen
žádný kandidát a musel být tedy vyhlášen druhý termín, do něhož bylo nominováno 12 kandidátů. Pan děkan
následně informoval, že se zúčastnil zasedání AS TUL, na kterém byly jednohlasně schváleny všechny
předložené vnitřní předpisy FP (Statut FP TUL, Volební řád AS FP TUL a Disciplinární řád FP TUL).
ad 2) Volba 1. místopředsedy AS FP TUL
Na funkci prvního místopředsedy senátu byl navržen jeden kandidát, Anežka Ditrichová. Jako skrutátoři byli
zvoleni dr. Slavík (KZ) a A. Kvapilová (KS). Poté se tajně hlasovalo.
Výsledek hlasování: zvolena Anežka Ditrichová (KS: 3 hlasy pro)
ad 3) Vyjádření k návrhu studijních programů pro akreditace
Předseda senátu připomněl, že si senát k projednání vyžádal přílohy B-I, B-II a E. Ke každému materiálu
následovala diskuse.
Návrh usnesení: AS FP projednal akreditační materiály navrhovaných studijních programů Matematika,
Filologie, Historická a muzeologická studia, Historie, Učitelství pro střední školy a souhlasí s jejich
postoupením vědecké radě fakulty.
Schváleno (KZ: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
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ad 4) Informace, diskuse, různé:

Dr. Berki na základě účasti na setkání zástupců akademických senátů pedagogických fakult informoval, že
NAÚ nemá dostatek studentů do hodnoticích komisí. Obrátil se na zástupce KS, aby se spojili s děkanem
ohledně požadavků na studenty v hodnotících komisích a informace pak rozšířili mezi studenty FP TUL.
Dr. Slavík vznesl připomínku, že samotné udělení akreditace ještě neznamená, že studenti budou dostatečně
dobře připraveni do praxe a vyzval k otevření diskuse, jak opravdu zlepšit výuku na FP TUL a zavést do ní
vhodné aktivizační metody. Dr. Berki souhlasil, že takovou diskusi je vhodné na senátu vést, ale z časových i
obsahových důvodů navrhl, aby se posunula na některé z následujících zasedání AS FP. Členové s návrhem
souhlasili.
Dr. Berki pak otevřel téma sjednocení funkčního období obou komor a představil tři možná řešení. Členové
senátu byli vyzváni, aby je zvážili. Konečná diskuse o návrhu se uskuteční na následujícím zasedání.

Příští zasedání AS: bude upřesněno
V Liberci 30. října 2018

Mgr. J. Berki, předseda AS FP TUL

Zapsala: Mgr. R. Šimůnková, Ph.D.

Ověřila: Mgr. K. Váňová
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