Akademický senát Technické univerzity v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1

as TUL

Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 12. 4. 2011
Přítomni:

Z. Plíva, L. Křiklavová, M. Svoboda, L. Moc, F. Lemfeld, M. Kolnerová, R. Štorová, M. Skála, M. Froňková,

B. Musilová, R. Charvát, M. Šimůnková, R. Suchánek, O. Michálek
Omluveni:
Beran, Malíková, Bujoková, Suchomel, Lubasová
Nepřítomni:
Čermáková, Málek
Hosté:
Kočárková (tisková mluvčí), Klekner (právník TUL), Kollmerová (interní auditor), Šírková (vedoucí OOP), Stach
(kvestor), Kůs (rektor), Kračmar (vedení kolejí), Tůma (pověřen vedením CxI), Konopa, Kopecký (děkan FM),
Klímková (navrhovatelka bodu 7b)
Program jednání:
1. Kontrola zápisu ze dne 11. 1. 2011
2. Pracovní řád TUL
3. Jednací řád CxI
4. Návrh Statutu CxI
5. Plán tvorby a užití FRIM pro 2011
6. Prodloužení akreditace UZS studijního programu BMT
7. Různé
a) Volby do AS TUL
b) Výhrada k dodatku pracovní smlouvy
c) Výhrada ke zrušení učebny v IC
d) Webové stránky studentské komory
e) Informace z rady vysokých škol
f) Další informace rektora
g) Informace kvestora
Program byl schválen tichým souhlasem
Krácená verze zápisu:

1. Kontrola zápisu ze dne 11. 1. 2011
Zazněly drobné výhrady k zápisu, po vysvětlení bylo akceptováno předložené znění zápisu.

Návrh usnesení: N/A
Bez připomínek.

2. Pracovní řád TUL
K předloženému návrhu proběhla diskuse, byly navrženy drobné změny, které budou zapracovány do konečného
znění dokumentu.

Návrh usnesení: AS TUL bere na vědomí předložený pracovní řád TUL .
Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
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3. Jednací řád CxI
K navrhované změně Jednacího řádu CxI proběhla diskuse.

Návrh usnesení: AS TUL schvaluje předloženou změnu jednacího řádu CxI.
Hlasování: 13 – 0 – 1
Usnesení bylo přijato.

4. Návrh Statutu CxI
Nejedná se o dokument, který by se měl dnes schvalovat. Jde o nastartování diskuse na půdě AS. Proběhla diskuse
o budoucím zařazení pracoviště do struktury TUL, o vazbách na ostatní fakulty.

Návrh usnesení: N/A.
Hlasování: ---

5. Plán tvorby a užití FRIM pro 2011
Předložený dokument je doplňkem rozpočtu TUL na rok 2011, proběhla krátká diskuse o některých položkách plánu
čerpání FRIMu.

Návrh usnesení: AS TUL schvaluje plán tvorby a užití FRIMu pro 2011.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.

6. Prodloužení akreditace UZS studijního programu BMT
Předkládaná re-akreditace je koncipována ve stejném znění jako dosud, je v souladu s dnešním zněním zákona a
dalších předpisů. Byly vzneseny připomínky ke garantovi, k formální stránce některých dokumentů.

Návrh usnesení: AS TUL bere na vědomí prodloužení akreditace UZS studijního programu BMT.
Hlasování: 13 – 0 – 1
Usnesení bylo přijato.

7. Různé
a) Volby do AS TUL

Potřebné dokumenty za UZS byly k dispozici na stránkách AS.

Návrh usnesení: AS TUL schvaluje volební komisi USZ a vyhlašuje volby do AS TUL v termínu 2.5.2011.
Hlasování: 13 – 0 – 1
Usnesení bylo přijato.
Fakultní komise byly předloženy fakultními senáty.

Návrh usnesení: AS TUL bere na vědomí složení fakultních komisí.
Hlasování: 12 – 0 – 2
Usnesení bylo přijato.

b) Výhrada k dodatku pracovní smlouvy

Připomínka k dodatku pracovní smlouvy, který podle názoru předkladatelky je v rozporu se zákony platnými v ČR.
Proběhla diskuse o výkladu zákona a na téma ochrany duševního vlastnictví. Názor vedení TUL a právního
oddělení je, že uvedený dodatek je správné a je svobodným rozhodnutím každého akademického pracovníka zda
se bude na příslušných pracích podílet, nebo nikoli.

Návrh usnesení: N/A
AS bere na vědomí
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c) Výhrada ke zrušení učebny v IC

Ve druhém patře IC byla zrušena PC pracoviště – byla zde umístěna dočasně a v žádném případě nepředstavovala
řádnou učebnu. Počítače budou přesunuty do prostoru menzy a budou inovovány PC v UKN. Uvolněné prostory
budou využity pro potřeby administrace evropských projektů.

Návrh usnesení: N/A
AS bere na vědomí

d) Webové stránky studentské komory

Nejsou dostupné webové stránky CK AS TUL. Do budoucna bude řešeno v rámci stránek AS.

Návrh usnesení: N/A
AS bere na vědomí

e) Informace z rady vysokých škol

Vzhledem k objemu dat a frekvenci zasílání souborů byla zřízena záložka pRVŠ na webu AS – zde budou umístěny
uvedené dokumenty. Přípomínky, poznámky zasílat do uvedených termínů na vedení TUL (kvestor, rektor) nebo
zástupce v pRVŠ (Plíva).

Návrh usnesení: N/A
AS bere na vědomí

f) Další informace rektora

- V příštím týdnu navštíví TUL prezident České republiky, cílem je besedovat se studenty TUL, všichni akademičtí
pracovníci jsou tak srdečně zváni.
- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele CxI, návrhy jsou přijímány.
- Senátu byl předložen „manuál vizuální identity TUL“. Jedná se o jistý vzor, jak by měli členové TUL jednotně
vystupovat (dopisy, zápisy ze schůzek, vizitky, prezentace). Jedná se o zjednodušení práce pro jednotné
vystupování pro celou TUL a její pracovníky.
- Minulý týden se konala česká konference rektorů. Stále se hovoří o diverzifikaci vysokých škol. Dle slov ministra
Dobeše, který TUL navštívil minulý týden „TUL je prototypem výzkumné školy“. TUL tak má velice dobré
postavení mezi školami v ČR.
- Snaha TUL získat finance pro stavbu budovy G.
- Proběhla prověrka dodržování pravidel Studijního a zkušebního řádu. Na některých fakultách dochází k
porušování řádu dokonce až ve stovkách případů. Vysvětlení fakult nebyla dostačující, o této věci se bude dále
jednat.
- …

Návrh usnesení: N/A
AS bere na vědomí

g) Informace kvestora

Citlivá data na serveru kvestora nebudou dále sdílena všem zaměstnancům, ale pouze oprávněným osobám, po
podpisu dodatku o mlčenlivosti.

Návrh usnesení: N/A
AS bere na vědomí

Příští plánovaný termín jednání AS je 10. 5. 2011 v 9.00 v zasedací místnosti na budově IC.
V Liberci dne 12. 4. 2011

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

zapsala: Ing. Lucie Křiklavová

předseda AS TUL
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