Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 29
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 1.10.2002
Přítomni:
Prof. J. Jíra, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. B. Duchoň, Prof. V. Svoboda,
Prof. J. Kovanda, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M. Jánešová, Doc. M. Novák, PhDr. V. Kubišová, Prof. L. Kulčák, Doc. Fr.
Drastík, Dr. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská, Ing. K. Neubergová, Ing. L. Hynková
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Prof. M. Vlček, Ing. J. Sodomka, M. Jacura

1/ Kontrola zápisu




Dr. Klečáková upozornila na nutnost překontrolovat databázi na adrese usermap.cz příslušnou katedrou – viz
zápis z minulého grémia děkana
zápis z minulého grémia děkana bez připomínek

2/ Příprava akademického roku 2002/2003
Prof. Jíra:













informoval o rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace a o udělení akreditace bakalářského a
magisterského studijního programu z 15. srpna 2002
žádost o reakreditaci doktorského studijního programu byla předána MŠMT
u oboru habilitačního a jmenovacího řízení Dopravní systémy a technika je platnost akreditace omezena do r.
2003, bude připravena žádost o reakreditaci – zajistí proděkan pro VaV
informoval o zřízení Zkušební laboratoře Fakulty dopravní jako součásti K620 k 1.10.2002, vedoucím této
laboratoře byl jmenován Ing. Vít Fábera
připravuje se zřízení laboratoře jako součásti K612, jejímž vedoucím bude jmenován Prof. Lehovec
informoval o tom, že proděkanem pro vnější vztahy a zahraniční styky byl k 1.10.2002 jmenován Prof. Ing. Jan
Kovanda, CSc. po projednání v AS FD
od 1.8.2002 převzala od Ing. Salákové agendu externích i interních grantů a projektů p. Bártová
v důsledku povodní došlo na fakultě ke skluzu rekonstrukčních prací v objektech v Horské i v Konviktské ul.

3/ Hospodaření fakulty
Ing. Hynková:




všem katedrám byl dán pro informaci současný stav čerpání ze státní dotace a z grantů a výzkumných záměrů.
Současně vyzvala všechny vedoucí kateder a řešitele grantů a výzkumných záměrů k průběžnému čerpání
finančních prostředků vzhledem k blížícímu se konci roku
upozornila na Pokyn děkana č. 5/2002 k provedení inventarizace majetku na FD; případné změny v
inventarizačních komisích nahlásí ved. kateder Ing. Hynkové

4/ Různé
Doc. Kubát:



15.10.2002 v 19.30 hod. pořádá fakulta dopravní společně s fakultou stavební koncert v Betlémské kapli k
zahájení školního roku

Ing. Neubergová:


spolupráce se zahraničními školami – všechny katedry dostaly písemnou informaci o stávajícím stavu
- úkol č. 1/29 - všechny katedry sdělí Ing. Neubergové své požadavky a návrhy univerzit, se kterými
by měly být uzavřeny smlouvy o spolupráci
Termín: do 10.10.02
Odpovídají: ved. kateder



zahraniční cesty – požádala katedry o nahlášení pracovníka, který bude mít přístupová práva pro vstup do
databáze formulářů pro zahraniční cesty

Doc. Votruba:



poděkoval všem pracovníkům, kteří se zúčastnili dodatečných přijímacích zkoušek
bylo přijato 350 studentů + 36 studentů bakalář. studia v Děčíně (12 presenč. + 24 kombin.)

Prof. Kulčák:


upozornil na to, že v objektu v Horské není přístup na adresář na síti H: - bude vyřešeno ve spolupráci s
odd. počítačových služeb

Doc. Drastík:



informoval o nové sekretářce vedoucího Ústavu pro bakal. studia v Děčíně
informoval o nově vzniklé sekci Normalizačního úřadu, která má na starosti telematiku

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

