Zápis ze zasedání AS FT 23. 10. 2015
Přítomni: doc. Bajzík, Ing. Bergmanová, Ing. Lenfeldová, Ing. Louda, Ing. Nemčoková, Ing.
Pichová, Ing. Šaman, Ing. Špánková, Ing. Pechočiaková
Přizváni: Ing. Drašarová (děkanka), Ing. Brzezinová, Ing. Porkertová
Program:
1. Nastavení parametrů pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 na FT TUL.
2. Projednání návrhů změn studijních plánů.
3. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti FT TUL na léta 2016 – 2020.
4. Různé.
Průběh zasedání:
1. Odsouhlasení programu zasedání – odsouhlaseno všemi přítomnými členy ASFT.
2. Nastavení parametrů pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 na FT TUL. Ing.
Porkertová přednesla k diskusi omezení nastupování studentů, kteří již na FT dvakrát
studovali. V současné době jsou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek (kromě studentů
KDE) a není možné ovlivnit přijetí studentů, kteří se zřejmě nehlásí za účelem studia. Po
diskusi ASFT byly jednomyslným hlasováním schváleny podmínky přijímacího řízení pro
rok 2016/17 stejné jako pro rok 2015/16.
3. Projednání změn studijních plánů. Ing. Porkertová postupně přednesla návrhy kateder ke
změnám ve studijních plánech:
a. KDE žádá, aby studentům v oboru Textilní a oděvní návrhářství v modulu
Zpracování skla a šperku byly odebrány některé povinné textilní předměty. Děkanka
FT změny v modulu nepodporuje a žádost nebude předkládat ani vědecké radě.
Akreditace modulu Zpracování skla a šperku spadá pod bakalářský studijní program
Textil, proto by studenti měli mít i textilní základ.
b. KHT žádá pro bakalářský studijní program Textil obor Textilní marketing přesunout
předmět APC – administrativa na PC z volitelných předmětů do povinných.
Argument pro přesun tohoto předmětu je, že studenti mají problémy s přípravou
prezentací apod. - senát doporučuje předložit žádost doplněnou o sylab předmětu.
c. KOD žádá pro bakalářský studijní program Textil obor Výroba oděvů a management
obchodu s oděvy přesunout tři předměty z volitelných do povinných. Konkrétně se
jedná o předměty KMO- Konstrukce a modelování oděvu, ATK- Automotive a
technická konfekce a TPV- Technická příprava výroby a technologie výroby oděvů.

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

- Senát doporučuje připravit žádosti pro jednotlivé předměty.
d. KHT žádá pro navazující studijní program Průmyslové inženýrství obor Řízení
jakosti přesunout předmět FCC- Fundamental of Clothing Comfort z volitelných
předmětů do předmětů povinných.
- senát neshledává důležitost přesunu.
e. KOD žádá pro navazující studijní program Textilní inženýrství obor Oděvní a
textilní technologie, profil Oděvní technologie přesunout předmět OM–
Zpracovatelské a užitné vlast. oděvních materiálů a POV*T- Techn. projekt oděv.
výrobku z volitelných předmětů do předmětů povinných.
- proděkanka Porkertová nedoporučuje zásah do koncepce oboru, který je rozdělen
na 3 profily, není známo vyjádření ostatních vedoucích.
Změny po připomínkách předloží katedry proděkance Porkertové před dalším zasedáním
senátu, na kterém budou projednány návrhy znovu.
4. Děkanka seznámila senát s dlouhodobým záměrem FT pro roky 2016-2020. Po projednání
s vědeckou radou FT a kolegiem děkanky bude dlouhodobý záměr předložen zpět senátu ke
schválení.
5. Různé: Děkanka seznámila ASFT s připraveným materiálem k akreditaci Habilitačního
řízení a řízení na jmenování profesorem. Bude předloženo vědecké radě, po té ke schválení
ASFT.
6. Různé: Ing. Pechočiaková přednesla dotaz vedení katedry KMI ohledně nesrovnalostí
v rozpočtu(režiích) KMI a čerpání DRDO. Děkanka a tajemnice FT ověří, zda je dotaz
v souladu s čerpáním KMI zobrazeném ve Vemě a se schváleným rozpočtem.
7. Různé: Ing. Nemčoková informovala o výsledcích elektronického hlasování ze dne
24.8.2015 o výměně finančních prostředků pro nákup investice pro KOD a KNT. AS FT
v elektronickém hlasování výměnu schválil.
8. Různé: Termín zasedání dalšího senátu v pátek 27.11.2015 v 10,40.

V Liberci dne 10. 11. 2015
Zapsala: Jana Špánková
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Renáta Nemčoková
předsedkyně AS FT TUL

