Zápis z 220. zasedání AS FP TUL konaného dne 10. prosince 2018
Přítomni:
Komora zaměstnanců AS (KZ): dr. J. Berki (Be), dr. J. Novotová (No), dr. M. Podzimek (Po), dr. M. Slavík (Sl),
dr. R. Šimůnková (Ši), doc. M. Koucký (Kc), dr. J. Johnová (Jo), Mgr. K. Váňová (Vá)
Komora studentů AS (KS): Bc. H. Lánská (Lá), David Zlesák (Zl)
Omluveni: Anežka Ditrichová (Di), Anna Kvapilová (Kv)
Hosté: prof. J. Picek (Pi) – děkan FP, dr. Kopáčková (Ko) – proděkanka FP
Schválení programu 220. zasedání AS
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z 219. zasedání
Schválení člena Etické komise TUL za FP
Schválení podmínek pro přijetí ke studiu v ak. roce 2019/2020
Schválení Jednacího řádu Vědecké rady FP
Informace, různé, diskuse:
Organizační řád FP
Sjednocení funkčního období obou komor senátu

Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 1) Kontrola zápisu z 219. zasedání
Nebyly vzneseny žádné podněty k diskusi.
ad 2) Schválení člena Etické komise TUL za FP
Na funkci člena Etické komise TUL za FP na další funkční období byl se svým souhlasem navržen její stávající
člen dr. Podzimek.
Návrh usnesení: AS FP TUL schválil nominaci dr. Podzimka na funkci člena Etické komise TUL za FP.
Schváleno: (KZ: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 3) Schválení podmínek pro přijetí ke studiu v ak. roce 2019/2020
Proděkanka A. Kopáčková seznámila členy AS s podmínkami přijímacího řízení pro přijetí ke studiu v ak. roce
2019/2020 pro stávající programy a obory, jejichž akreditace byla prodloužena do roku 2024. Stejné
podmínky budou platit i pro obory, které právě procházejí akreditací. Pokud se akreditují do 30. 3. 2019, bude
i pro ně vyhlášeno přijímací řízení a přihlášky se budou přijímat do 30. 4. 2019. Pokud bude počet přihlášek
do 1. kola přijímacího řízení malý, děkan J. Picek vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení.
Dále proběhla diskuse na podnět dr. Berkiho k tématu podmínek přijímání do navazujících magisterských
programů. Diskutovalo se, zda neodpustit přijímací test studentům, kteří úspěšně absolvovali týž obor, na
nějž se hlásí do NMgr. studia.
Návrh usnesení: AS FP TUL schválil podmínky přijímacího řízení ke studiu v ak. roce 2019/2020.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
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ad 4)

Schválení Jednacího řádu Vědecké rady FP

Děkan J. Picek představil senátorům nový Jednací řád Vědecké rady FP TUL.
Návrh usnesení: AS FP schválil Jednací řád Vědecké rady FP.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 5)






Informace, různé, diskuse
Sjednocení funkčního období obou komor AS FP TUL – na podnět dr. Berkiho se diskutovalo o
možnosti sjednocení funkčního období obou komor senátu. Přítomní členové KS se kloní spíše
k řešení termíny nesjednocovat, převaha členů KZ by podpořila sjednocení termínů. Většina
přítomných členů senátu nakonec v orientačním hlasování podpořila variantu zkrácení období příští
komory akademických pracovníků. Předseda senátu navrhne po poradě s právníkem konkrétní
postup.
Organizační řád FP TUL představil děkan J. Picek. Organizační řád je vnitřní směrnicí fakulty a řeší
organizační strukturu fakulty a její složky. Mění se název Centra praktické přípravy na Oddělení
pedagogické praxe, neboť ne všechny praxe organizuje tento útvar. Nový název je výstižnější. Dále se
diskutovalo, zda se má v Organizačním řádu uvádět organizační struktura děkanátu a vymezovat
počet a funkce proděkanů. V diskusi AS podpořil děkanův původní návrh.. Dále v diskusi vystoupil
docent M. Koucký, který se domnívá, že se v Organizačním řádu až příliš podrobně vymezuje
struktura a fungování kateder. Ke všem podnětům se při dopracování finální podoby Organizačního
řádu přihlédne.
Děkan J. Picek vnesl do diskuse i téma navýšení tarifních platů akademických pracovníku FP.
V současnosti se na konci roku vyplácejí vysoké jednorázové odměny, které by bylo vhodnější využít
k navýšení tarifů. Dalším argumentem je stabilizovaná finanční situace fakulty a příslib zvyšujícího se
počtu studentů v příštích letech. Členové AS tento návrh v diskusi podpořili.

Příští zasedání AS: Termín bude stanoven v průběhu ledna

V Liberci 10. prosince 2018

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

Ověřila: Mgr. Kateřina Váňová

