Usnesení
z 5. zasedání vědecké rady Fakulty textilní TUL dne 7. 4. 2005
1. Vědecká rada schválila následující program jednání:
• Habilitační řízení Ing. Elišky Chrpové, CSc.
• Habilitační řízení Dr. Ing. Dany Křemenákové
• V různém:
1. Informace o přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia pro rok
2005/2006 (úkol z minulého zasedání VRFT) – informuje ing. Drašarová, Ph.D.
2. Změny ve studijních plánech pro akademický rok 2005/2006 – předkládá ing.
Drašarová, Ph.D. + informace o připravované akreditaci
3. Návrh odborníků jmenovaných MŠMT (§ 53 odst. 3 zákona o vysokých školách) do
komisí pro státní doktorské zkoušky, návrh člena komise pro SZZ – KHT
4. Schválení školitele pro doktorský studijní program
2. Děkan zplnomocňuje (dle vnitřního předpisu č.6, Jednací řád VR FT TUL, §2, odstavec 3)
vedením habilitačního řízení Ing. Chrpové a Dr. Křemenákové předsedu oborové rady
Doc. Kůse.
3. Vědecká rada se tajným hlasováním usnesla na návrhu, že doporučuje jmenování Ing.
Elišky Chrpové, CSc. docentkou v oboru Textilní technika. Návrh na jmenování bude
postoupen rektorovi TUL.
4. Vědecká rada se tajným hlasováním usnesla na návrhu, že doporučuje jmenování Dr. Ing.
Dany Křemenákové docentkou v oboru Textilní technika. Návrh na jmenování bude
postoupen rektorovi TUL.
5. Vědecká rada vzala na vědomí informaci ing. Jany Drašarové, Ph.D. o přijímacím řízení
do navazujícího magisterského studia pro rok 2005/2006 (úkol z minulého zasedání
VRFT).
6. Vědecká rada projednala a schválila změny ve studijních plánech pro akademický rok
2005/2006
7. Vědecká rada schválila odborníky jmenovaných MŠMT do komisí pro státní doktorské
zkoušky.
8. Vědecká rada schválila Ing. Jiřího Krejčího jako člena komise pro SZZ na KHT pro
bakalářský studijní program Textil – obor Textilní marketing.
9. Vědecká rada schválila ing. Michala Vika, Ph.D. školitelem v doktorském studijním
programu Textilní inženýrství - obor Textilní materiálové inženýrství.
10. Příští zasedání vědecké rady bude na přelomu května a června 2005.
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děkan FT
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