Zápis z 234. zasedání AS FP TUL konaného dne 28. 5. 2020
Přítomni:
Komora akademických pracovníků AS (KZ): Jan Berki, Hynek Böhm, Jana Johnová, Jitka Novotová, Michal Podzimek,
Martin Slavík, Martina Šimůnková, Kateřina Váňová
Komora studentů AS (KS): Zuzana Jelínková, Vojtěch Konopa
Omluveni: Anna Kvapilová
Nepřítomni: Daniel Němec
Hosté: děkan Jan Picek, proděkanka Klára Severýnová Popková
Program 234. zasedání AS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu z 233. zasedání
Schválení doplnění a změny podmínek přijímacího řízení na ak. rok 2020/2021
Schválení výroční zprávy o činnosti FP TUL za rok 2019
Schválení rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2020
Souhlas k jmenování nových členek a členů Vědecké rady FP TUL
Souhlas k jmenování nových členek a členů Disciplinární komise FP TUL
Informace, diskuse, různé

Program schválen (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se, KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se)
ad 1) Kontrola zápisu z 233. zasedání
Bez připomínek
ad 2) Schválení doplnění a změny podmínek přijímacího řízení na ak. rok 2020/2021
Pan děkan s paní proděkankou vysvětlili podstatu navrhovaných změn v přijímacím řízení na příští akademický rok
vyvolaných pandemií COVID-19 a souvisejícími opatřeními. Dále informovovali o získání akreditace nového studijního
programu Chemie se zaměřením na vzdělávání. Pan děkan požádal o předběžné schválení podmínek přijímacího řízení
také pro program Bioinženýrství, které by se vypsalo v případě, že by fakulta akreditaci získala. Proti takovému postupu nikdo s přítomných v diskusi nic nenamítal.
Návrh usnesení: AS FP TUL schvaluje doplnění a změnu podmínek přijímacího řízení na ak. rok 2020/21.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se, KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se)
ad 3) Schválení výroční zprávy o činnosti FP TUL za rok 2019
V rámci úvodního slova pan děkan představil strukturu a pojetí dokumentu. Diskutující hodnotili kladně kvalitativní
posun zprávy. Dále se diskutovalo o možnostech využití některých dat také k marketingovým účelům a o doplnění
obrazovým materiálem (fotografiemi). Dr. Slavík navrhl doplnění zprávy o některé chybějící údaje z KCH, což pan děkan přijal za své. Na dotaz dr. Berkiho vysvětlil pan děkan, jak se využijí podněty vzešlé v rámci SWOT analýzy. Dr. Berki
ještě doplnil, že by rád, aby se součástí zprávy o činnosti staly v budoucnu také cíle na daný rok a jejich vyhodnocení.
Návrh usnesení: AS FP TUL schvaluje výroční zprávu o činnosti FP TUL za rok 2019.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se, KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se)
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ad 4) Schválení rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2020
V rámci úvodního slova pan děkan vysvětlil změny v systému rozdělení finančních prostředků na fakulty. Členkám
a členům senátu také před zasedáním zaslal analytický podklad změn výše finančních prostředků navrhovaných jednotlivým katedrám a pracovištím. Pan děkan vysvětlil důvody nejvýraznějších změn (KCH, KRO, KAJ). Senát kvitoval, že
přes navýšení objemu finančních prostředků fakulty se mírně snížily finanční prostředky vyčleněné děkanátu.
Návrh usnesení: AS FP TUL schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2020.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se, KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se)
ad 5) Souhlas k jmenování nových členek a členů Vědecké rady FP TUL
Krátká diskuse se vedla ke struktuře složení VR ve věci odborné profilace budoucích členek a členů a studijních programů fakulty. Pan děkan informoval senát, že by rád doplnil návrh o doc. RNDr. Miroslava Kouckého, CSc.,
a prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. Nikdo z přítomných proti doplnění materiálu nic nenamítal. Dále pan děkan deklaroval, že plánuje ještě doplnění VR o další osoby, získá-li jejich souhlas a následný souhlas AS.
Návrh usnesení: AS FP TUL souhlasí se jmenováním nových členek a členů Vědecké rady FP TUL.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se, KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se)
ad 6) Souhlas k jmenování nových členek a členů Disciplinární komise FP TUL
Návrh usnesení: AS FP TUL souhlasí se jmenováním nových členek a členů Disciplinární komise FP TUL.
Schváleno (KZ: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se, KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se)

Příští zasedání AS: v září 2020, termín bude upřesněn

V Liberci 4. 6. 2020

Jan Berki, předseda AS FP TUL

zapsala: Martina Šimůnková

ověřila: Kateřina Váňová
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