Usnesení ze 4. zasedání VR FT dne 5.12.2007
1. Vědecká rada schválila tento program jednání:
•

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

• Dlouhodobý záměr FT
• Příprava nových studijních oborů
• Různé : schválení odborníků pro SZZ, jmenování Doc. Brzeziny
školitelem v oboru Textilní materiálové inženýrství,
2. VR FT vyslechla a projednala návrh děkana týkající se oprávnění konat
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru s názvemTextilní
technika a materiálové inženýrství. Tento obor navazuje na doktorský
studijní program a jeho obory Textilní technika a Textilní materiálové
inženýrství. VRFT s návrhem souhlasí a doporučuje předložení k akreditaci
na MŠMT.
3. VRFT souhlasí s

prodloužením akreditace magisterského studijního

programu M3106 (prezenční a kombinovaná forma) pro dostudování
stávajících studentů do 30.7.2012.
4. Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2008 – materiál byl projednáván
členy VR FT korespondenční formou a byl schválen AS FT dne 15.11.2007.
VR FT vyslechla připomínku p. prof. RNDr. Jaromíra Antocha, CSc. a
diskutovala k dalším směrům a aktivitám FT.
5. VR FT vyslechla informaci proděkana doc. RNDr. Aleše Linky, CSc.
k návrhu nového studijního oboru Management jakosti pro navazující
magisterský studijní program. Vědecká rada na základě rozsáhlé diskuse
doporučuje připravovat studijní materiály, aby mohly být projednány a
schváleny na příštím zasedání VR FT a předloženy k akreditaci.
6. Proděkanka Ing. Jana Drašarová, Ph.D. předložila návrh přípravy nového
oboru Obchod textilem a inovace oboru TŘOV v zaměřeních:

- Management oděvní výroby a obchodu
- Navrhování a výroba oděvů.
7. VRFT schválila :
- změnu kreditů – garant doc. Brzezina
KAP/MA3(2+4) z 6 na 8 kreditů
- změnu formy zakončení předmětu KCJ/Ja 2 (TM)
náhrada zkoušky za klasifikovaný zápočet
8. VRFT schválila ing. Rostislava Tesaře jako odborníka s právem zkoušet u
SZZ v bakalářském studijním oboru Technologie a řízení oděvní výroby.
9. VR FT souhlasí jmenovat doc. RNDr. Miroslava Brzezinu, CSc. školitelem
v doktorském studijním oboru: Textilní materiálové inženýrství.
10. Všichni členové VR FT obdrží s tímto zápisem přehled platných studijních
programů a studijních oborů.
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