Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 06/2008
ze 6. zasedání grémia děkana FD konaného dne 1.7.2008 v Konviktu v místnosti č. 309
Přítomni:
prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, prof. Vlček, doc. B. Kubát, prof. Skurovec, doc.
Sodomka, Dr. J. Kaliková, prof. M. Svítek, doc. O. Pastor, PhDr. S. Holíková, doc. Jirovský,
Mgr. V. Bala, doc.T. Brandejský, prof. Z. Votruba, doc. Hanus, doc. J. Šachl, prof. Kovanda,
Ing. V. Němec, Ing. Říha, Doc. Pohl, Doc. Pavlík+ AS FD
Omluveni:
doc. P. Vysoký, Jana Košťálová, prof. B. Duchoň

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu - Prof. Moos

2)

Reakreditace – transformace bakalářského studia– prof. Moos, Doc. Vysoký

3)

Závěry konference k 15. výročí FD - prof. Moos, doc. Kubát

4)

Hodnocení 15 tileté činnosti FD – prof. Moos

5)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
V úvodu prof. Moos přivítal všechny přítomné na slavnostním zasedání grémia děkana u
příležitosti 15. výročí založení FD. Při této příležitosti přednesl svoji prezentaci FD a
poděkoval všem přítomným za jejich obětavou práci.

2. Reakreditace – transformace bakalářského studia - prof. Moos
- předpokládaná transformace bakalářského studia ze 4letého na 3leté od roku 2010
-

do 14.7.2008 bude jmenován transformační tým, který zajistí přechod ze 4letého
bakalářského studia na 3leté

-

Zajišťuje: proděkan pro pedagogiku Doc. Vysoký

-

Děkan požádal všechny přítomné o výraznou pomoc při transformaci bakalářského
studia

-

Vědecká práce: Bezpečnostní inženýrství a ITS
Energie – životní prostředí (úspory, nové pohony, nové materiály)
Obslužnost a ekonomika

3. Prorektor pro výstavbu a investiční činnost – Doc. Pavlík - host
Doc. Pavlík přednesl svoji prezentaci a krátce pohovořil o nově vznikajícím kampusu
ČVUT v Dejvicích – Praha 6

4. Prof. Jíra - Vědecko-technický park Mstětice
Prof. Jíra krátce pohovořil o nově otevřeném vědecko technickém parku v Mstěticích
5. Závěry konference k 15. výročí FD -Doc. Kubát
Doc. Kubát zhodnotil konferenci pořádanou k 15. výročí FD a poděkoval všem
pracovníkům, kteří se výrazně zasloužili o její zdárný průběh
6. Různé
Mgr. Věra Bala
- požádala přítomné, aby zaslali na studijní odd. návrhy kandidátů na udělení ceny Josefa
Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy FD.
Dr. Kaliková
- informovala přítomné o podání žádosti do ESF (Evropské strukturální fondy)
- název projektu „Univerzitní školky“

V závěru zasedání prof. Moos ještě jednou poděkoval všem přítomným za jejich úsilí a píli
v tomto akademickém roce a popřál všem hodně pěkných chvil, pohody, odpočinku a
relaxace strávených v nadcházejícím čase prázdnin.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Osifová

