Akademický senát FZS TUL
| Zápis z jednání

Zápis č. 1/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 22. ledna 2020
Přítomni: Iveta DANILOVÁ, Martin KRAUSE, Michaela PŘIBÍKOVÁ, Tomáš ROUBÍČEK, Miroslav RYBA, Lucie
MERHAUTOVÁ, Václav NOCAR
Omluveni: Jiří BENEŠ, Filip CAUSIDIS
Neomluveni: Hosté: Marie Froňková (proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost), Lenka Kozáková (tajemnice),
Karel Cvachovec (děkan), Daniel Jirák (proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, omluven)
Zahájení: Předseda zahájil jednání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (dále jen AS FZS TUL) a konstatoval jeho usnášení schopnost.
Skrutátoři:

Michaela Přibíková
Tomáš Roubíček
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-2
Program jednání:
1 Zápis č. 4/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 11. prosince 2019
2 Informace o revizi Jednacího řádu AS FZS TUL
3 Vyjádření k záměru děkana k odvolání proděkana pro vnější a zahraniční vztahy
4 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vnějších a zahraničních vztahů, vědecké a výzkumné činnosti
5 Různé
Hlasování: (v pořadí pro-proti-zdržel se): 7-0-0

1 Zápis č. 4/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 11. prosince 2019
Předseda AS FZS TUL předložil ke schválení Zápis č. 4/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL ze dne
11. prosince 2019.
Diskuze: Senát nevznesl připomínky k předloženému zápisu.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Zápis č. 4/19 z jednání Akademického senátu FZS TUL ze dne
11. prosince 2019.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 7-0-0

2 Informace o revizi Jednacího řádu AS FZS TUL
Předseda informoval senátory o průběhu revize jednacího řádu a předpokládá, že by mohl být předložen
na další zasedání AS FZS TUL.
Diskuse: Senátoři diskutovali nad revizí jednacího řádu.
Návrh usnesení: AS FZS TUL byl informován o stavu projednávání revize Jednacího řádu.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-1

3 Vyjádření k záměru děkana odvolat proděkana pro vnější a zahraniční vztahy
Předseda vyzval děkana k vyjádření k záměru odvolání proděkana pro vnější a zahraniční vztahy.
Diskuse: Děkan zmínil, že obdržel rezignaci proděkana dne 16. prosince 2019. Dále informoval o aktuálním
vývoji činností v oblasti vnějších a zahraničních vztahů.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 762 | senat.fzs@tul.cz | www.fzs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Návrh usnesení: AS FZS TUL vyjádřil souhlas se záměrem děkana odvolat proděkana pro vnější
a zahraniční vztahy MUDr. Vladimíra Valentu, Ph.D.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-2

4 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vnějších a zahraničních vztahů, vědecké a výzkumné činnosti
Předseda informoval o odeslání dopisu pro pana děkana, následně bylo obdrženo jeho vyjádření. Dále
informoval, že proděkan Jirák byl na zasedání pozván, ale z jednání se omluvil.
Diskuse: Děkan senát seznámil se zaslaným vyjádřením. Senátoři diskutovali nad vyjádřením děkana.
Do diskuze se zapojili zejména Cvachovec, Froňková, Krause, Danilová a Kozáková. Proděkanka senát dále
seznamila s průběhem podání projektu SGS pro rok 2020 a dalších projektů, které mají být realizovány.
V rámci diskuze bylo upozorněno, že projekty musí být vedeny pod FZS TUL, nikoli jinými součástmi
univerzity či jinými institucemi. Děkan zmínil, že situace je znepokojující a je ji nutné bezodkladně vyřešit
v co možná nejkratším termínu. V další části byla řešena také problematika Erasmus+ a propagace.
Návrh usnesení: AS FZS TUL byl prostřednictvím děkana FZS TUL a proděkanky FZS TUL informován
o činnosti FZS TUL v oblasti vnějších a zahraničních vztahů, vědecké a výzkumné činnosti.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 7-0-0

5 Různé
5.1 Informace z AS TUL
Předseda senátory informoval o neúčasti studenta v rámci zasedání AS TUL a zmínil, že bude kontaktovat
předsedu AS TUL.
5.2 Odborné praxe
Zástupci studentské komory se dotazují na problematiku odborných praxí i vzhledem k předtermínům
zkoušek z jiných předmětů.
Diskuze: Proděkanka a předseda zodpověděli dotaz studentů a poznamenali, že je důležité se řídit dle
podmínek akreditace a aktuální legislativy.
Návrh usnesení: Hlasování: 5.3 Informování o stížnosti
Vedení fakulty seznámilo senát s obdržením stížnosti v rámci bakalářského studijního programu.
Diskuze: V rámci diskuze bylo konstatováno, že studenti mají možnost využití sociálního stipendia
či mimořádného stipendia. Zároveň je důležité poskytnout i zpětnou vazbu v rámci IS/STAG. Zástupci
studentské komory v této problematice připraví dotazník pro studenty.
Návrh usnesení: Hlasování: Předseda senátu ukončil zasedání AS FZS TUL, poděkoval senátorům za účast na jednání a pozval
je na příští zasedání.
Příští zasedání AS FZS TUL: 19. 2. 2020 15:00 hod.
V Liberci dne 22. ledna 2020.

Mgr. Magda Holá, DiS., v.r.
zapsal tajemník AS FZS TUL

Mgr. Martin Krause, DiS., v.r.
předseda AS FZS TUL
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