
Zápis ze zasedání AS EF TUL ze dne 5. 12. 2017

Přítomni:
ZK: Hyblerová, Nedomlelová, Neumannová, Öhm, Rozkovec, Strýčková, Ungermann, Weinlich  
SK: Ládrová, Svoboda  
Hosté: proděkan Skála

Omluveni:
ZK: Moš, Pelloneová

 
Výsledky všech hlasování jsou uváděny v pořadí PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
 

1. Zápis ze dne 7. 11. 2017 schválen tichým souhlasem

2. Hlasováno o schválení podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních 
programech uskutečňovaných na fakultě pro akademický rok 2018/2019
Připomínky: Počet přijímaných studentů upravit na „Předpokládaný počet přijímaných studentů“.

Usnesení: Senát schvaluje podmínky pro přijetí do doktorských studijních oborů Řízení a 
ekonomika podniku, Ekonomická informatika Business Economics and Management, Economics 
and Informatics (prezenční a kombinovaná forma) (10-0-0).

3. Projednání akreditace navazující podnikové ekonomiky

Usnesení: AS projednal návrh akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
Podniková ekonomika (10-0-0).

4. Projednání akreditace navazující hospodářské politiky v globálním prostředí

Usnesení: AS projednal návrh akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
Hospodářská politika v globálním prostředí (10-0-0).

5. Schválení plánu realizace strategického záměru na rok 2018
• Diskuse k bodu: „EF TUL bude pokračovat v aktivitách, které podpoří komunikaci s 

potenciálními uchazeči ze SŠ. EF TUL bude aktivně vyhledávat a adresně oslovovat 
potenciální uchazeče ze SŠ prostřednictvím soutěže pro studentské týmy, osobních 
návštěv SŠ, během DOD a s využitím nových médií a technologií.“

• zvýšit povědomí o EF TUL v regionu pomocí návštěv přímo na středních školách. Na příští 
zasedání pozvat proděkana pro vnější vztahy a proděkana pro studijní záležitosti.

• Diskuse k bodu: „EF TUL podpoří rovné příležitosti žen a mužů v profesním životě. Bude 
nadále podporovat organizaci mezinárodně uznávaných odborných zkoušek z cizích jazyků 
na TUL, čímž snižuje bariéry pro studenty a studentky při vstupu na pracovní trh. Ukazatele: 
Počet studentů, kteří složí mezinárodně uznávanou zkoušku z jazyka (WiDaF, TOEIC): 30 
WiDaF + 40 TOEIC.“

• Neumannová doporučuje snížit počet studentů na polovinu, aby byl počet naplněn (pokud 
to bude možné).



• Ungermann: jak souvisí rovné příležitosti pohlaví s mezinárodně certifikovanými zkouškami 
z jazyka? (upravit v plánu realizace).

Usnesení: Senát projednal Plán realizace strategického záměru Ekonomické fakulty TUL pro rok 
2018 (10-0-0).

Různé
• Podnět z akademické obce - zlepšení situace ohledně školení doktorandů k projektům SGS 

– předat proděkance Antlové a děkanovi fakulty. Školení probíhá pouze ke způsobu podání 
přihlášky, doktorandi by uvítali i školení k organizačním záležitostem, průběžnému a 
závěrečnému zúčtování projektu.

• Podnět ze studentské komory AS (Svoboda) – návrh na větší podporu výuky cizích jazyků 
(rozšíření výuky 2. cizího jazyka, podpora případně i 3. cizího jazyka).

Příští zasedání AS EF TUL se bude konat předběžně v úterý 19. 12. 2017 od 9:00 v zasedací 
místnosti děkanátu.
 

 

V Liberci 5. 12. 2017  
Zapsala: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.                                                   Ověřil: Ing. Jan Öhm, Ph.D.
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