Zápis ze zasedání AS FT 4. 5. 2015
Přítomni:

doc. Bajzík, Ing. Bergmanová, Ing. Lenfeldová, Ing. Louda, Ing. Nemčoková,
Ing. Pichová, Ing. Šaman, Ing. Špánková, Ing. Pechočiaková
Ing. Drašarová (děkanka), Ing. Brzezinová, Ing. Porkertová, prof. Lukáš (host)

Přizváni:

Program:
1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření FT za rok 2014.
2. Různé.
Průběh zasedání:
1. Odsouhlasení programu zasedání – odsouhlaseno všemi přítomnými členy ASFT.
2. Připomínkování výroční zprávy FT za rok 2014. Hlasování o schválení připomínkované
výroční zprávy za rok 2014. Znění výroční zprávy o činnosti a hospodaření FT za rok 2014
bylo schváleno všemi členy ASFT.
3. Různé
Ing. Porkertová seznámila ASFT s požadavkem Katedry netkaných textilií a
nanovlákenných materiálů o úpravu stávajících studijních plánů u oborů zajišťovaných
touto katedrou, a to v bakalářském oboru Textilní technologie, materiály a nanomateriály
a v navazujícím magisterském oboru Netkané a nanovlákenné materiály. Jedná se o
přesuny předmětů mezi bloky volitelných a povinných předmětů a o doplnění povinných
předmětů. Předloženou úpravu stud. plánu doporučuje ASFT předložit vědecké radě FT.
Diskuze nad úpravou studijních plánů požadovanou Katedrou oděvnictví v bakalářském
oboru Výroba oděvů a management obchodu s oděvy. Návrh změny studijního plánu
nebyl předložen s předstihem, a proto senát doporučuje další požadavky i ostatních
kateder diskutovat s proděkankou Porkertovou a pak teprve předložit senátu v ucelené
formě.
Proděkanka Porkertová oznámila možnost změn ve studijních plánech, které je možné
předložit do konce června přímo proděkance. Budou informováni vedoucí kateder.
Děkanka Drašarová informovala o investicích z FRIMu na čisté provozy linkou na
Meltblown (KNT) a elektronový mikroskop (KMI).
Katedra oděvnictví předložila žádost o schválení investice na vybavení oken žaluziemi
ve výši 48 126,- Kč. Investici však už provedla. Senát FT Katedře oděvnictví investici
schválil, avšak doporučuje, aby se děkanát FT podílel na úhradě investice pouze z 50%.
Druhou polovinu uhradí Katedra oděvnictví.
Děkanka Drašarová informovala o přípravě nového Dlouhodobého záměru FT.
V Liberci dne 25. 5. 2015

Renáta Nemčoková
předsedkyně AS FT TUL

Zapsala: Jana Špánková
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

