Zápis ze zasedání AS FT 26. 6. 2014
Přítomni: doc. Bajzík, Ing. Bergmanová, Ing. Lenfeldová, Ing. Louda, Ing. Maršálková,
Ing. Nemčoková, Ing. Pichová, Ing. Šaman, Ing. Špánková
Přizváni: Ing. Drašarová (děkanka), Ing. Jindra Porkertová, Ing. Těšinová, Ing. Krupincová, doc.
Havelka
Program:
1. Projednání návrhu nového studijního programu FT - magisterský studijní program TEXTILNÍ
INŽENÝRSTVÍ, obor: Textilní inženýrství.
2. Různé
Průběh jednání:
1. Schválení navrženého programu: schváleno všemi členy senátu.
2. Ing. Porkertová představila přítomným pětiletý magisterský studijní program Textilní
inženýrství.
3. ASFT se shodl, že s pětiletým studijním programem souhlasí a jeho podání akreditační
komisi podporuje.
4. ASFT vzal na vědomí, že s garantem studijního programu je prof. Kůs.
5. ASFT doporučuje, aby předměty obsažené v akreditaci nebyly spojovány s výukou pro
bakalářské studium.
6. ASFT bere na vědomí, že navržený studijní program bude určen pro výběrové studenty,
předpokládaný počet bude zřejmě kolem deseti (max. jedna studijní skupina).
7. Připomínky ASFT k navrženému pětiletému studijnímu programu Textilní inženýrství:
a. Připomínkován sylab předmětu Návrhové prostředky CAD. Tento předmět je
navržen do 1. ročníku do zimního semestru. ASFT rozumí, že předmět by měl
studenty seznámit se základy strojírenství, avšak požadovat po studentech v 1.
ročníku návrh strojní součástky v CAD podle skicáře se mu zdá být příliš náročné.
ASFT doporučuje prodiskutovat náplň předmětu s garantem prof. Ševčíkem.
b. Připomínkován sylab předmětu Informatika ve vědecké činnosti. ASFT doporučuje
změnit sylab tak, aby se v něm neobjevovaly konkrétní názvy komerčních systémů
(viz Microsoft apod.).
c. Připomínkován garant předmětu Jakost textilií, doc. Křemenáková. ASFT doporučuje
jako garanta prof. Militkého z důvodu větší publikační činnosti v daném oboru.
d. Připomínkován sylab předmětu Aplikovaná mechanika tekutin. ASFT doporučuje
vypracovat méně obecný sylab (uvést konkrétní přednášky a jejich náplň).
e. ASFT upozorňuje, že se kryjí sylaby některých předmětů (např. Kompozity s textilní
výztuží a Textilie pro průmyslové aplikace, apod.).
f. ASFT připomínkoval následnost některých předmětů, např. Struktura a technologie
pletení by měla předcházet předmětu Finální úpravy textilií a předmětu Textile
Technology jako ostatní technologie. ASFT doporučuje ještě návaznost předmětů
zvážit.
g. ASFT upozorňuje na převahu předmětů oděvní technologie, což nekoresponduje
s charakteristikou studijního programu, jejíž náplň je specifikována na oblast
vlákenných a nanovlákenných struktur a technologií.
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h. ASFT připomínkoval absenci odborné praxe. Ač se bude jednat o teoreticky
zaměřené studenty, měli by se alespoň setkat s praktickou výrobou textilií.
i. ASFT připomínkoval formální stránku podané žádosti. Jedná se především
o formátování bibliografických citací.
j. Ing. Těšinová doporučuje vyjmout program s názvem SOCRATES a uvést pouze
Erasmus +. Program Socrates již neexistuje.
8. Různé – Ing. Nemčoková informovala ASFT o schválení doc. Bajzíka jako delegáta do Rady
vysokých škol.
9. Různé – Ing. Porketová žádala ASFT o udělení výjimky v prodloužení studia pro studentku
Zajícovou. Studentka má splněné všechny studijní povinnosti, chybí jí odevzdat bakalářskou
práci. Nemohla tak učinit ze závažných zdravotních důvodů. Senát jednohlasně schválil
prodloužení studia Ivany Zajícové.
10. Různé – oprava bodu 2,3,4 zápisu z 15. 5. 2014 (budou zapsány výsledky hlasování bez
počtu hlasů).
11. Ing. Bergmanové byla doručena nabídka na SCIO testy. Tuto nabídku vzal ASFT na vědomí,
avšak nedoporučuje ji FT využít.

V Liberci dne 27. 6. 2014
Zapsala: Jana Špánková
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Renáta Nemčoková
předsedkyně AS FT TUL

