Zápis z 241. zasedání AS FP TUL konaného dne 20. 5. 2021
Přítomni:
Komora akademických pracovníků AS (KZ): dr. J. Berki, dr. H. Böhm, dr. J. Johnová, dr. J. Novotová,
dr. M. Podzimek, dr. M. Slavík, dr. K. Váňová
Komora studentů AS (KS): A. Vlachová, Bc. V. Konopa
Omluveni: dr. M. Šimůnková, A. Kvapilová, K. Pelíšková
Hosté: prof. J. Picek – děkan FP, dr. I. Cvrčková – tajemnice, J. Heřmanová, M. Malá
Schválení programu 241. zasedání AS
1. Kontrola zápisu z 240. zasedání
2. Schválení rozdělení finančních prostředků FP TUL na rok 2021
3. Diskuse k přípravě strategického záměru FP TUL
4. Informace, diskuse, různé
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 1) Kontrola zápisu z 240. zasedání
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
ad 2) Schválení rozdělení finančních prostředků FP TUL na rok 2021
Děkan na úvod AS informoval, že se sice zdánlivě jeví, že k rozdělení bylo více financí než v roce 2020. Jedná
se ale pouze o „optický klam“, neboť dřívější tzv. fond F ministerstvo nahradilo ukazatelem P. Ten je nově již
součástí rozpočtu. Celkově je tedy v rozpočtu peněz méně.
V letošním roce pan děkan v návrhu mírně podpořil KCH (resp. oddělení přírodopisu) a KRO kvůli potřebě
zajistit nabíhající výuku nově akreditovaných studijních programů. Dále z důvodu dorovnání výše tarifů
obdobně podpořil KCL. KAP do jisté míry saturoval pokles servisní výuky. Zde budou muset nastat personální
změny.
Na podnět dr. Böhma vysvětlila tajemnice podstatu univerzitní režie a děkan doplnil princip uplatňovaný na
FP.
Návrh usnesení: AS FP TUL schvaluje rozdělení finančních prostředků FP TUL na rok 2021 dle přílohy 241/I.
Schváleno (KZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel se)
ad 3) Diskuse k přípravě strategického záměru FP TUL
Na úvod děkan představil navrhovanou strukturu, která vychází ze struktury univerzitního záměru. Akcentuje
některé cíle jako prioritu pro fakultu a identifikuje cíle, k nimž se fakulta aktivně připojuje.
Členové následně diskutovali důležitost plánování a vyhodnocování osobního rozvoje a sdílení zkušeností
z mobilit. Další podněty se průběžně doplňují do sdílených dokumentů. Verze ke schválení bude předložena
až AS v novém složení.
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ad 4) Informace, diskuse, různé
Předseda AS pogratuloval dr. Böhmovi k úspěšnému dokončení jeho habilitačního řízení.
J. Berki poděkoval jednak za spolupráci, jednak za trpělivost, kterou s ním členové senátu měli. Vyjádřil naději,
že se mu snad podařilo vytvořit přátelskou pracovní atmosféru k věcným diskusím. Vyzdvihl také
konstruktivní a vstřícný přístup vedení fakulty.
Děkan poděkoval celému AS za jeho činnost v uplynulém funkčním období. Informoval, že již požádal zvolené
členky a členy o vyjádření k návrhu termínu ustavujícího zasedání AS FP TUL v novém funkčním období.
Příští zasedání AS: bude upřesněno děkanem

V Liberci 20. května 2021

Mgr. J. Berki, Ph.D., předseda AS FP TUL

Zapsal: Mgr. J. Berki, Ph.D.

Ověřila: PhDr. K. Váňová, Ph.D.
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