
Zápis ze zasedání AS EF TUL ze dne 17. 10. 2017

Přítomni:
ZK: Hyblerová, Öhm, Rozkovec, Strýčková, Ungermann, Weinlich. SK: Moš, Ládrová, 
Pelloneová, Svoboda  
Hosté: proděkan EF Skála

Omluveni:
ZK: Nedomlelová, Neumannová

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

1. Zápis ze dne 26. 9. 2017 schválen tichým souhlasem

2.  Proděkan Skála představil návrh doktorského studijního programu Systémové 
inženýrství a informatika a požádal o vyjádření a připomínky
Senát neměl žádné připomínky. 

Usnesení: AS projednal návrh akreditace doktorského studijního programu Systémové inženýrství 
a informatika (10-0-0).

3. Proděkan předložil senátu ke schválení podmínky pro přijetí ke studiu ve 
studijních programech uskutečňovaných na EF pro akademický rok 
2018/2019 (směrnice děkana Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu 
TUL vbakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních 
programech v akademickém roce 2018/2019)
Připomínky senátu:
• připomínky k článku III., bod 1.: 

„Absolventi EF TUL bakalářského prezenčního i kombinovaného studia, kteří budou mít 
zájem pokračovat v navazujícím magisterském studiu, budou přijati bez přijímací zkoušky, 
jestliže dosáhnou celkového studijního prostého aritmetického průměru do 1,70 a níže, 
který je vypočten za 5 absolvovaných semestrů z následujících průměrů: 
- za celý 1. ročník vážený aritmetický průměr 
- za celý 2. ročník vážený aritmetický průměr 
- za zimní semestr 3. ročníku vážený aritmetický průměr.“
◦ připomínka ke způsobu výpočtu studijního průměru pro přijetí bez přijímací 

zkoušky – návrh na výpočet jako vážený aritmeticky průměr za celou dobu studia 
bez členění na jednotlivé ročníky, 

◦ připomínka k průměru do navazujícího magisterského studia – 
senát navrhuje změnit hodnotu z 1,7 na 2,
▪ v bodu „Studenti studijního oboru Information and Communication 

Management (Univerzita NISA), kteří budou mít zájem pokračovat v 
navazujícím magisterském studiu, budou přijati bez přijímací zkoušky“ návrh 
na změnu pojmu „Studenti“ na „Absolventi“ a zároveň návrh přidat k tomuto 
bodu i absolventy bakalářského studia na University of Huddersfield,  



▪ návrh přidat odstavec o tom, že ve výjimečných případech může děkan 
prominout přijímací zkoušku, 

• upravit ve směrnici doručovací adresu a sídlo fakulty. 

Usnesení: hlavní připomínky specifikované v bodě 3a) budou předloženy k vyjádření děkanovi, 
hlasování o změnách proběhne následně per rollam.

Různé
• Funkčnost celoškolských učeben (podnět od Dr. Zbránkové) – bylo řešeno 

už na zasedání ak. senátu TUL. Technické problémy s učebnami by již měly být v řešení. 
Senát EF dále navrhuje, aby byl zřízen i systém, který bude nejenom poruchy evidovat, ale 
vyučujícím na příslušných učebnách posílat dopředu upozornění na nefunkční techniku 
(napojení na Stag – pro zjištění vyučujícíchapod). Zodpovědná osoba: Rozkovec projedná 
s rektorem TUL.

• studentská komora (Svoboda): navrhuje zavedení diářů pro studenty s důležitými termíny. 
Senát navrhuje projednat s oddělením pro vnější vztahy.

• podnět od senátora zaměstnanecké komory (Ungermann): řešit otázku ztrát a nálezů – 
rozšířit informaci, že ztráty a nálezy budou shromažďovány studijním oddělením, resp. bude 
informace přidána na web. Zařídí proděkan Skála.

Příští zasedání AS EF TUL se bude konat předběžně v úterý 21. 11. 2017 od 9:00 v zasedací 
místnosti děkanátu.
 

 

V Liberci 17. 10. 2017
Zapsala: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.                                                Ověřil: Ing. Jan Öhm, Ph.D.
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