
Zápis ze zasedání AS EF TUL ze dne 21. 2. 2017

Přítomni:
ZK: Hyblerová, Nedomlelová, Neumannová, Öhm, Strýčková, Ungermann, Weinlich  
SK: Ládrová, Moš, Svoboda  
Hosté: Děkan EF: Žižka

Omluveni:
ZK: Rozkovec, SK: Pelloneová
 

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

1.  Zápis ze dne 10. 1. 2017 schválen tichým souhlasem
2.  Bylo hlasováno o návrhu nového člena disciplinární komise Ondřeje Moše –
jednohlasně schváleno.
 
Usnesení: AS EF uděluje předchozí souhlas ke jmenování nového člena disciplinární komise EF 
TUL (výsledky hlasování 11-0-0).

3. Na návrh děkana prof. Žižky byla senátu předložena revize směrnice 
k přijímacímu řízení, která upřesňuje termín 2. kola
Proběhla diskuse o vhodnosti navrhovaného termínu s ohledem na kvalitu studentů ve 2. kole. 

Usnesení: AS EF schválil podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech 
uskutečňovaných na fakultě EF TUL (výsledky hlasování 11-0- 0).

4. Dále bylo projednáno organizační zajištění voleb do Akademického senátu TUL
• Návrh termínu: úterý a středa 4. a 5. dubna 2017
• Předběžné personální zajištění (bude dořešeno na březnovém zasedání):

◦ úterý 4. dubna 2017: 10.30 – 12.30 hod (Hyblerová, Weinlich) 12.30 – 14.30 hod 
(Ládrová, ?)

◦ středa 5. dubna 2017: 10.30 – 12.30 hod (Neumannová, Nedomlelová) 12.30 – 
14.30 (Ládrová, Ungermann)

Různé
• Byly předány diplomy z fakultního bowlingu 2017.
• O. Ungermann se dotázal na zachování funkčnosti studijního oddělení po odchodu p. 

Těhníkové na místo p. Kotrčové. Děkan se k tomu vyjádřil, funkčnost studijního oddělení by 
měla být zachována, vypomůže Ing. Hlavatá.

• O. Ungermann se dotázal na hodnocení publikační činnosti – nepřesnosti
• v označení mezi směrnicí a EFIS v kategorii Jneimp (ve směrnici není, ale v EFIS je 

v kategorii Scopus). Děkan vysvětlil, že Jneimp zahrnuje vlastně jen původní ERIH, kde EF 
nemá žádné publikace. Pak chybí Jsc (Scopus) v EFIS. Publikace zařazené v ERIH PLUS, 
jsou v ČR většinou Jrec. Bude dovysvětleno na kolegiu děkana.

• Š. Hyblerová se dotázala na ruční zapisování studijních výsledků do indexů. Děkan 
vysvětlit, že zatím není schválený Studijní a zkušební řád Akademickým senátem, je tam 
řada připomínek. Na výslovnou žádost studentů se do indexu stále zapisuje ručně. Není 
však podmínkou postupu do dalšího ročníku.



• L. Strýčková navrhla zrušení indexů u zahraničních studentů přijíždějících na Erasmus na 
EF TUL.

• O. Ungermann se dotázal výuku Indů. Děkan vysvětlil, že z finančního hlediska to není 
ztrátové při zapsání cca 6-7 studentů. Jedná se především o zlepšení mezinárodní 
spolupráce. Iniciativa studia indických studentů u nás je organizována přímo TUL a 
agenturami a bude i nadále pokračovat. Děkan dále uvedl, že financování výuky Indů je 
oddělené od kateder i děkanátu a započte se do výkonu katedry, ne do úvazku.

• Stojany na kola pro zaměstnance jsou v řešení, byl vznesen dotaz na kvestora. Je třeba 
dořešit uzamykatelnost prostor (jedná se o místo obvyklé – za případnou ztrátu nese 
odpovědnost zaměstnavatel). Pravděpodobně budou stojany v kleci uzamykatelné na kartu.

• Podnět K. Benetti týkající se loga fakulty na dokumentech u státních závěrečných zkoušek 
předseda senátu projednal s proděkanem Demelem a je v řešení.

• Plán akcí AS na rok 2017: schválení rozpočtu EF TUL (univerzitní v dubnu), schválení 
výroční zprávy.

Příští zasedání AS EF TUL se koná v úterý 21. 3. 2017 od 9:00 v zasedací místnosti 
děkanátu.
 

 

V Liberci 21. 2. 2017
Zapsala: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.                                                   Ověřil: Ing. Jan Öhm, Ph.D.
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