Zápis z 223. zasedání AS FP TUL konaného dne 15. dubna 2019
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), doc. M. Koucký (Kc), Mgr. K. Váňová (Vá)
Komora studentů AS (KS): David Zlesák (Zl), Anna Kvapilová (Kv)
Omluveni: Anežka Ditrichová (Di), Bc. H. Lánská (Lá)

Hosté: prof. J. Picek (Pi) – děkan FP, dr. I. Cvrčková (Cv) – tajemnice, dr. Zénó Vernyik – vedoucí KAJ
Schválení programu 223. zasedání AS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu z 222. zasedání
Schválení výroční zprávy o činnosti FP za rok 2018
Schválení rozdělení finančních prostředků FP na rok 2019
Vyhlášení voleb do komory akademických pracovníků AS FP
Schválení podmínek přijímání studentů do nově akreditovaných studijních programů
Projednání záměru akreditace nových studijních programů
Informace, různé, diskuse

Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 1) Kontrola zápisu z 222. zasedání
Nebyly vzneseny žádné podněty k diskusi.
ad 2) Schválení výroční zprávy o činnosti FP za rok 2018
Děkan krátce představil význam a funkci výroční zprávy pro fakultu. Do diskuse o výroční zprávě se nikdo
nepřihlásil.
Návrh usnesení: AS FP TUL schvaluje výroční zprávu o činnosti FP za rok 2018.
Schváleno: (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 3)

Schválení rozdělení finančních prostředků FP na rok 2019

Děkan seznámil členy AS s rozdělením finančních prostředků na rok 2019 jednotlivým katedrám a útvarům
fakulty. Vzhledem k tomu, že fakulta hospodaří s rozpočtem o 6,9 % vyšším než v loňském roce, i příjmy
kateder a dalších útvarů fakulty se v tomto roce navýší. V systému přerozdělení peněz bylo nově zohledněno
navýšení tarifních platů zaměstnanců. Dále děkan poukázal na katedry, které aktivně pracují na zlepšení své
ekonomické situace (KPV a KCL). Analyzoval dále příčiny složitější situace katedry německého jazyka a katedry
chemie a výhledy řešení. Dr. Berki získal na dotaz, zda se počítá s využitím stipendijního fondu i pro podporu
doktorandů, jak bylo na minulém zasedání navrženo doc. Kouckým, od děkana souhlasnou odpověď. Dále byl
vznesen dotaz, jak děkan vyřešil problém Centra sportovní medicíny, o jehož výrazné opakované finanční
ztrátě senátory informoval na předchozím zasedání. Děkan potvrdil, že k 30. 6. 2019 se plánuje jeho zrušení.
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Návrh usnesení: AS FP TUL schvaluje rozdělení finančních prostředků FP na rok 2019.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 4)

Vyhlášení voleb do komory akademických pracovníků AS FP

Dr. Berki připomněl, že 5. 6. 2019 končí funkční období komory akademických pracovníků, a proto je třeba
vyhlásit doplňkové volby. Seznámil senátory s termíny podávání návrhů na kandidáty a konání voleb. Dále byl
projednán a doplněn návrh na členy volební komise.
Návrh usnesení: AS FP TUL stanovuje termín pro přijímání návrhů kandidátů do 2. května 2019 do 14.00.
Dále stanovuje konání voleb do komory akademických pracovníků Akademického senátu FP TUL ve dnech
13. května 2019 od 9.30 do 11.00 v budově G a od 11.45 do 13.15 v budově P a 14. května
2019 od 9.30 do 11.00 v budově P a od 11.45 do 13.15 v budově G.
AS FP TUL jmenuje volební komisi ve složení dr. Nikola Mizerová (KZ), dr. Zénó Vernyik (KZ), dr. Jiří
Břehovský (KZ), Bc. Kateřina Podařilová (KS), Bc. Denisa Toboříková (KS) a Anna Kvapilová (KS) a pověřuje
dr. Břehovského, aby svolal první zasedání volební komise.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 5)

Schválení podmínek přijímání studentů do nově akreditovaných studijních programů

Děkan představil aktualizaci podmínek, kterou připravila proděkanka Kopáčková, reagující na pomalejší
proces akreditačního řízení nových studijních programů. Stále nejsou finálně schváleny některé programy se
zaměřením na vzdělávání – přírodopis, fyzika a chemie. Děkan předpokládá, že schváleny budou brzy, a stihne
se tak uskutečnit i přijímací řízení. Podle doporučení právníků bude třeba ke všem programům, které se
budou otvírat podle nových akreditací, vypsat nové přijímací řízení.
Návrh usnesení: AS FP TUL schvaluje aktualizaci podmínek pro přijímací řízení na rok 2019/20 schválených
Akademickým senátem FP TUL dne 10. 12. 2018.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

ad 6)

Projednání záměru akreditace nových studijních programů

Diskutovalo se k záměrům akreditovat nové bakalářské programy Aplikovaná geografie, Bioinženýrství,
Komunitní a příhraniční studia a dále navazujícího magisterského programu Bioinženýrství. Děkan zdůraznil,
že je pro katedry ekonomicky výhodné, aby kromě programů zaměřených na vzdělávání měly i programy
odborné, a proto záměry kateder v tomto směru vítá. Diskutovalo se o personální situaci na KGE a filozofii
nově navržených studijních programů.
Návrh usnesení: AS FP TUL záměr akreditovat nové studijní programy a jmenovat jejich garanty projednal
a souhlasí s jeho postoupením Vědecké radě FP TUL.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
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ad 7)




Informace, různé, diskuse
Dr. Berki informoval o záměru A. Ditrichové odstoupit z funkce senátorky za komoru studentů.
Náhradník vzešlý z doplňkových voleb byl již předběžně osloven.
Děkan informoval o ustanovení nového vedoucího katedry anglického jazyka – dr. Zénó Vernyika,
kterého senátorům také osobně představil.
Děkan informoval o žádosti vedoucího Centra sportovní medicíny, dr. Šifty, aby se mohl zúčastnit
zasedání Senátu a objasnit okolnosti fungování Centra. Senátoři s žádostí souhlasili.

Příští zasedání AS: 2. 5. 2019 ve 12 hodin

V Liberci 15. dubna 2019

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

Ověřila: Mgr. Kateřina Váňová

