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Zápis číslo 1/2016 z jednání Akademického senátu
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci
Zasedání Akademického senátu Fakulty umění a architektury TU v Liberci proběhlo dne 12.1. 2016 od
14:15 hodin v knihovně fakulty.

12.1. 2016
AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI:

STUDENTI:

Ing. arch. Vladimír Balda

omluven

Filip Cerha

ano

doc.Ing. arch. Jiří Buček

ano

Martin Kunc

ano

Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych

ano

Barbora Slavíčková

nepřítomna

Ing. Jana Košťálová

ano

doc. M.A. Jan Stolín

ano

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

omluven

Je přítomno 6 členů senátu z 9, senát je usnášení schopen.

PROGRAM JEDNÁNÍ: Příprava volby děkana FUA na období 2016-2020
1. Na jednání byl projednán a schválen závazný seznam témat, ke kterým by se měl vyjádřit
každý kandidát na funkci děkana. Tato témata senát považuje za zásadní pro další směřování
školy a předpokládá, že budou chápána jako jistá forma programového prohlášení kandidáta
na funkci děkana fakulty.
2. Seznam schválených témat:






vize rozvoje a směřování fakulty po dobu funkčního období
představa kandidáta o profilu absolventa fakulty
představa kandidáta o časové angažovanosti během výkonu funkce děkana
představa kandidáta o organizaci ateliérové tvorby
názor na současné studijní programy a představa jejich dalšího rozvoje

3. Předpokládá se, že představení kandidátů proběhne během jednoho dne v rozsahu 30 minut
vlastní představení + 30 minut diskuze pro každého kandidáta. Akademický senát fakulty
vyhlašuje závazné pravidlo soutěže, které vylučuje účast kandidáta na prezentaci ostatních
kandidátů.
4. Akademický senát Fakulty umění a architektury požaduje, aby kandidáti na funkci děkana
fakulty předložili senátu k nahlédnutí doklad o vzdělání a doklady o odborné kariéře: profesní
životopis, publikační činnost, realizace, akademická kariéra. Doklady je třeba doručit na děkanát
fakulty do termínu ukončení podávání přihlášek, tj. do 6.4. 2016 do 14:00 hodin.
5. Byl projednán a schválen následující harmonogram:





vyhlášení voleb a zveřejnění od 1.2. 2016 do 31.3. 2016
termín odevzdání návrhů na kandidáty
6.4. 2016 do 14:00 hodin
osobní představení kandidátů
20.4. 2016 od 18:00 hodin
volba děkana senátem
28.4. 2016 ve 14:00 hodin
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6. Byla zvolena volební komise ve složení:
 předseda: doc. Ing. arch. Jiří Buček
 členové: Ing. Jana Košťálová, Martin Kunc
 náhradník: doc. M.A. Jan Stolín
7. Dle Statutu Fakulty umění a architektury může podat písemný návrh kandidáta na funkci
děkana každý člen akademické obce FUA. Tento návrh musí obsahovat písemný souhlas
navrženého kandidáta. Návrh se předává předsedovi volební komise doc. Ing. arch. Jiřímu
Bučkovi. Návrh adresovaný předsedovi volební komise lze též odevzdat na děkanátu fakulty
umění a architektury do rukou paní JUDr. Daniely Zlevské.
8. Přílohy:
 Vzor návrhu kandidáta na funkci děkana
 Návrh vyhlášky voleb – bude vloženo na hlavičkový papír fakulty
9. Příští zasedání AS FUA je navržené na termín 13.4. 2016 od 14:00h.

V Liberci, 18.1. 2016
zapsala: Jana Košťálová
kontrola zápisu: Jiří Buček
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