Zápis ze zasedání AS FT 27. 11. 2015
Přítomni:
Přizváni:
Omluveni:

Ing. Nemčoková, doc. Bajzík, Ing. Bergmanová, Ing. Lenfeldová, Ing. Louda, Ing.
Šaman, Ing. Špánková, Ing. Pechočiaková
Ing. Drašarová (děkanka), Ing. Brzezinová, Ing. Porkertová, Ing. Krupincová
Ing. Pichová

Program:
1. Projednání návrhů změn studijních plánů.
2. Směrnice děkanky FT TUL č. 1/2016 - Organizace studia v doktorském studijním programu
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ, studijní obor Textilní technika a materiálové inženýrství.
3. Různé.
Průběh zasedání:
1. Odsouhlasení programu zasedání – odsouhlaseno všemi přítomnými členy ASFT.
2. Projednání změn studijních plánů. Ing. Porkertová postupně přednesla návrhy kateder ke
změnám ve studijních plánech:
a. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií zařadila předmět TNATextilní nanomateriály (na FT vyučován pro bakalářský studijní program) do svého
navazujícího programu. FT připraví nový předmět v rozšířené formě pro navazující
studium a zanese ho do Stagu. Tento návrh doporučuje senát předložit vědecké radě
FT.
b. KHT žádá pro bakalářský studijní program Textil obor Textilní marketing přesunout
předmět APC – Administrativa na PC z volitelných do povinných předmětů. Senát
doporučuje tento návrh předložit vědecké radě FT.
c. KOD žádá pro bakalářský studijní program Textil obor Výroba oděvů a management
obchodu s oděvy přesunout dva předměty z volitelných do povinných předmětů.
Konkrétně se jedná o předměty KMO - Konstrukce a modelování oděvu a TPV Technická příprava výroby a technologie výroby oděvů. Senát doporučuje tento
návrh předložit vědecké radě FT.
d. KDE žádá pro bakalářský studijní program Textilní a oděvní návrhářství přesunout
předmět EST - Estetika z nepovinných do povinných předmětů pro všechny moduly.
Senát doporučuje tento návrh předložit vědecké radě FT.
e. KDE žádá pro bakalářský studijní program Textilní a oděvní návrhářství nahradit
předmět KOT - Komfort textilií předmětem TZ2 - Textilní zbožíznalství 2. Senát
nedoporučuje tento návrh předložit vědecké radě FT.
f. KDE žádá pro bakalářský studijní program Textilní a oděvní návrhářství přesunout
volitelné předměty (Modulu 1: Textilní technologie a vzorování) STY - Textilní
stylistika a KOT - Komfort textilií do ostatních volitelných předmětů. Senát
doporučuje tento návrh předložit vědecké radě FT.
3. Proděkanka Krupincová seznámila senát se směrnicí děkanky FT TUL č. 1/2016 Organizace studia v doktorském studijním programu TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ, studijní
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obor Textilní technika a materiálové inženýrství. Tento návrh byl senátem projednán a bude
předložen oborové a následně vědecké radě FT.
Různé: Děkanka informovala o schůzce mezi zástupcem KMI a tajemnicí FT ohledně
nejasností v rozpočtu KMI. Čerpání rozpočtu KMI zobrazené v portálu VEMA je v souladu
s reálným čerpáním KMI.
Různé: Děkanka informovala o přípravě předpisu bezpečnosti práce FT. Projednává ho
s vedoucími kateder a panem Hodaněm (bezpečnostní referent TUL).
Různé: Revize elektrických zařízení. Revize provádí pan Jaroslav Kučera.
a. Náklady spojené s revizí elektrických malých přístrojů (varné konvice, apod.) hradí
katedry samy.
b. Náklady spojené s revizí velkých elektrických zařízení (textilní stroje apod.) hradí
z 1/3 katedry a ze 2/3 děkanát. Předfinancování provádí katedra.
c. Nákupy velkých el. zařízení (investičních) – přístrojů i textilních strojů je třeba
konzultovat s hlavním energetikem TUL paní Suskovou popř. kvestorem.
Různé: Ing. Nemčoková vznesla dotaz ohledně kompetencí a povinností úklidu před
budovou E. Tyto činnosti by měl vykonávat domovník příslušné budovy. V případě
nevyřízení stížností je třeba kontaktovat technický úsek (techusek@tul.cz), pana
Varvařovského.
Různé: Ing. Pechočiaková informovala o stavu elektronového rastrovacího mikroskopu,
který je v havarijním stavu. Paní děkanka přislíbila, že pokud dojde k havárii tohoto zařízení
a nebudou jiné finanční zdroje (projektové), bude el. rastr. mikroskop zakoupen z fakultního
FRIMU.

V Liberci dne 8. 12. 2015
Zapsala: Jana Špánková

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta textilní | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353452 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ft.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Renáta Nemčoková
předsedkyně AS FT TUL

