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I. MOTTO
“Vzdělání je základem kultury a jejím prostřednictvím i ekonomiky. Jsem přesvědčen o tom,
že se vzdělání stane nejvýznamnějším průmyslovým a ekonomickým odvětvím. Domnívám
se, že již dnes si státy navzájem konkurují především pojetím svých vzdělávacích systémů. Ta
země, která bude mít nejlepší vzdělávací systém, se stane nejrozvinutějším státem světa”.
podle Shimona Perese
předneseno 17.10.2000 na konferenci FORUM 2000, Pražský hrad
II. Změna obsahu kapitoly I, odst. 7. VÝZKUM A VÝVOJ
Technická univerzita je špičkovým vzdělávacím a vědeckovýzkumným centrem regionu.
Univerzita rozvíjí základní a aplikovaný výzkum v oborech daných složením jejích fakult a
cítí svoji zodpovědnost za etické, morální, sociální a kulturní stránky výzkumu a vývoje, které
jsou jedním ze základů moderní demokratické společnosti.
Univerzita si je vědoma současného ohrožení svých výzkumných kapacit, které je způsobeno
tlakem na zvyšování počtu studentů. Plnění tohoto krátkodobého cíle může v střednědobém a
dlouhodobém horizontu způsobit závažné problémy. Výzkumný potenciál se může lehce
znehodnotit, jeho obnova však trvá značně dlouho.
Vážným ohrožením výzkumného potenciálu univerzity jsou dlouhodobě nízké finanční zdroje
pro obnovu a rozvoj laboratorních a technologických zařízení a pro mzdy výzkumných
pracovníků.
Univerzita ctí akademickou svobodu ve vědě, výzkumu a umělecké tvorbě.
Za prioritníoblasti výzkumu a vývoje považuje:
•
•
•
•

informační a komunikační technologie,
průmyslové technologie pro složité systémy a výrobky s ohledem na ekologické
dopady,
nové pojetí humanitních, ekonomických a přírodovědných oborů,
výzkum, vývoj a studium vlastností nových materiálů a výrobků.

V organizaci výzkumu a vývoje klade univerzita větší důraz na motivaci a organizaci
mezifakultní spolupráce než na řízení a snahu vybrat a prosazovat prioritní oblasti výzkumu a

vývoje. Základní orientace výzkumu a vývoje fakult je dána výzkumnými záměry fakult,
zaměřením Výzkumných center, grantovou a doplňkovou činností.
Univerzita rozvíjí spolupráci se všemi formami neuniverzitního výzkumu a vývoje (Akademie
věd ČR, výzkumné ústavy, průmyslové podniky, soukromé firmy, místní útvary samosprávy a
kulturní centra). Zvláštní důraz klade na spolupráci s podniky v nejbližším okolí. Univerzita
bude podporovat zakládání nových firem přímo napojených na její výzkumné a vývojové
práce a aktivity Vědeckotechnického parku v Liberci.
Kvalita výuky se odvíjí od kvality výzkumu a vývoje. V tomto smyslu se výzkum a vývoj
dostává do trvale prioritního zájmu vedení kateder, fakult i školy. Výuka studentů musí být
navázána na aktivní výzkum a vědecký vývoj vyučujících.
Pro mezinárodní rozměr výzkumu a vývoje a obnovu lidských zdrojů univerzity je
rozhodující doktorské studium a využívání tvůrčího volna akademických pracovníků.
V mezinárodní spolupráci budeme věnovat zvláštní pozornost spolupráci se špičkovými
vědeckovýzkumnými pracovišti ve světě. Spolupráce bude postupně transformována do řešení
společných projektů zakládání společných vědeckých center, výměnu vědeckých pracovníků
a doktorandů.

III. Změny a doplnění kapitoly I, odst. 14. URBANISTICKÝ ROZVOJ
Změny:
Rekonstrukce posluchárny E9 – změna investičních potřeb z 3 na 5 milionů Kč.
Doplnění:
Záměr

termín

investiční
potřeby

realizace
[mil. Kč]
Rekonstrukce půdního prostoru v budově “P” –
Komenského ulice

2001 - 2003

28

2001 - 2002

13

2003

20

Prostor bude sloužit pro kanceláře, hudebny, výtvarné
učebny a učebny katedry národní školy
Rekonstrukce vnitřku pomocné divadelní budovy
v Jablonci nad Nisou
Objekt je nabízen městem pro TUL za účelem rozšíření
působnosti univerzity do tohoto sousedního města. Bude
využit pro katedru textilního a oděvního návrhářství
fakulty textilní
Vila ve Vítězné ulici

Rekonstrukce vnitřní části budovy pro Centrum
distančního vzdělávání
Výstavba velkokapacitní posluchárny

2003

60

Výkup pozemků v územní rezervě TUL, která je
navržena v konceptu územního plánu města

2003

10

2003- 2004

113

Výkup od soukromníků a Pozemkového fondu
Výstavba informačního centra a podzemního
parkoviště
na Studentském náměstí
Zpřístupnění všech budov TUL handicapovaným
IV. Doplnění kapitoly II odstavce 3. Změny ve struktuře vzdělávacího systému
•

úprava textu 3. odrážky (náhrada původního textu) takto:

•

rozvoj oboru textilní a oděvní návrháství v Jablonci nad Nisou; příprava bakalářského
studijního programu se zaměřením na oděv a jeho doplněk.

•

doplnění o další odrážky:

•

zvažovat rozšíření pracovišť univerzity do oblasti Frýdlantského výběžku;

•

příprava na dvoustupňové studijní programy (magisterské studium navazující na
studium bakalářské) v duchu Boloňské deklarace (fakulta strojní, fakulta textilní,
hospodářská fakulta, fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
a fakulta architektury).
příprava studijních plánů a akreditace Univerzity Nisa.

•

V. Doplnění kapitoly II o nový odstavec 5:
5. Podpora rozvoje jednotlivých pracovišť
•
•

vybudování laboratoře sportovní motoriky na katedře tělesné výchovy;
vypracování urbanistického generelu Technické univerzity v Liberci.

V Liberci, květen 2001

Prof. RNDr. David L u k á š , CSc.
rektor

