Zápis ze zasedání AS FT 18.1.2013
Přítomni: V. Bergmanová, J. Chaloupek, B. Kolčavová Sirková, O. Louda, O. Novák, M.
Maršálková, R. Nemčoková, J. Bajáková, D. Brzezinová
Hosté: J. Drašarová - děkanka, J. Porkertová – proděkanka, G. Krupincová - proděkanka
Omluveni: M. Pokorná
1) AS FT schválil následující program zasedání:






Výsledky korespondenčního hlasování doplnění jména do VR FT TUL
Podklady pro jednání VR FT TUL o úpravách studijních plánů
Kontrola Statutu FT TUL (Část I. a Část II.)
Různé

2) Výsledky korespondenčního hlasování doplnění jména do VR FT TUL

Předsedkyně AS FT TUL seznámila senát s výsledky korespondenční formy hlasování doplnění
jména člena do VRFT TUL - prof. Ing. Petr Ursíny, Dr.Sc. Děkanka žádala o dodatečné
schválení z důvodu tiskové chyby v původním návrhu.
AS FT TUL schválil (hlasovalo pro: 8, zdržel se hlasování: 1, hlasovalo proti: 0).
3) Podklady pro jednání VR FT TUL o úpravách studijních plánů

Proděkanka Porkertová předložila senátu podklady a ASFT projednal:
 Změnu garanta studijního programu Řízení jakosti
 Změny garantů předmětů
 Změny v rozsahu předmětů, změny počtu kreditů, změny zařazení předmětů do
studijních plánů
 Zavedení nově vzniklých (nebo i existujících) předmětů do skupiny volitelných
předmětů
AS FT se nechce odchýlit od struktury akreditovaných studijních oborů, ale je na zvážení
domluva garantů a následně VR FT, zda udělat výjimku u oboru Textilní a oděvní návrhářství.
Proděkanka předloží AS FT podklad, který půjde před VRFT, nejpozději v úterý.
4) Kontrola Statutu FT TUL (Část I. a Část II.)

- Členové AS FT vzali na vědomí informaci předsedkyně Bergmanové, že AS TUL v úterý
15.1.2013 na svém zasedání schválil Přílohu č. 1 Statutu FT (Přehled kateder a účelových
pracovišť FT). Tato příloha bude zveřejněna na stránkách fakulty.
- AS FT obdržel koncem roku 2012 od vedení fakulty připomínky ke stávajícímu znění Statutu
FT a nyní je začal projednávat. Na příštím zasedání bude pokračovat.
5) Různé

- Děkanka Drašarová upozornila, že nikde není stanoveno, že děkan má pravomoc vydávat
vnitřní normy. Vnitřními normami jsou např.:
a) směrnice týkající se zejména metodických a organizačních záležitostí,
b) příkazy týkající se operativních záležitostí. Mělo by být zahrnuto do Statutu.
- Dále informovala o přípravě rozpočtu TUL.
- Projekty - možnost připravit projekty Pre-seed fondy - Ing. Štefelová jede na úvodní seminář.
- Zvažuje se zapojení do projektu Elektronické informační zdroje - snad by byla možnost získat
databázi - projektové oddělení zjišťuje možnosti. Pod děkanátem – tzv. projektoví pracovníci na
děkanátu.
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- Proděkanka Krupincová vznesla dotaz na SK AS FT- požádala zpracování hodnocení studia
od doktorandů (jak vnímají studium). AS FT nemá námitek.
- Oslavy založení TUL (VŠS) - pořádání Textile science (TS) a Textilie v novém tisíciletí.
Maršálková - přimlouvá se k TS udělat 23.- 25.9.2013. Udělat moduly: kompozity, netkané
textilie, barvení apod. Akce bude celofakultní.
- Konference na jaře 2014 (konec května) - pod garancí prof. Lukáše – Fibre society konference
se bude pravděpodobně konat v knihovně.
- Návrh Kolčavová- střídat velké konference po roce, žádost stanovit garantem STRUTEXu
prof. Neckáře.
- 14.1. MF Dnes vyšla příloha o VŠ vypadla FT, ale bude v dalším vydání extra.
Termín dalšího zasedání AS FT TUL je stanoven na pátek 15.2. od 9.00 hod.

Vlastimila Bergmanová
předsedkyně AS FT
Zapsala: Daniela Brzezinová
V Liberci dne 18.1.2013
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