Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 03/2006
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 4.4.2006
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, prof. Z. Votruba, prof. V. Skurovec, Dr. Kaliková,
prof. M. Vlček, prof. B. Duchoň, doc. B. Kubát, doc. O. Pastor, Mgr. V. Bala, Mgr. P. Bíla,
prof. J. Dunovský, PhDr. S. Holíková, doc. J. Šachl, P. Bartoň
Omluveni:
doc. J. Sodomka, doc. P. Vysoký, doc.T. Brandejský, prof. J. Kovanda
Program:
1) Kontrola zápisu, úkoly
2) Nové projekty, přihlášky
3) Management projektů (granty, doplňková činnost)
4) Konference „Student – Transport – Vision“ studentské projekty - prezentace
5) Informace a úkoly proděkanů
6) Prezentace Katedry dopravních systémů (doc. Kubát)
Současný stav
Výhledy rozvoje
- výuka
- výuka
- věda (granty)
- věda (témata)
- spolupráce s praxí
- spolupráce
(projekty)
(partneři)
7) Různé
l) Kontrola zápisu, úkoly
- zápis bez připomínek
- zadané úkoly z minulého zasedání byly splněny
2) Nové projekty, přihlášky
prof. Moos:
- informoval, že studijní oddělení soustřeďuje náměty na nové projekty,
- prezentace projektů by měla být na www stránkách a na katedrách zveřejněna
nejpozději do 21.4.2006, aby měli studenti možnost získat informace o projektech do
zahájení zápisu projektů dne 2.5.2006.
3) Management projektů (granty, doplňková činnost)
-

informoval o tom, že projekty a granty přispívají k rozvoji kateder,
je třeba ustanovit funkci manažéra projektů – katedry nahlásí pracovníka, který se bude
věnovat projektové a doplňkové činnosti.
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4) Konference „Student-Transport-Vission“ studentské projekty – prezentace
prof. Moos:
- v pátek 21.4.2006 se v budově Na Florenci uskuteční již III. ročník konference
„Prezentace projektů“; tato akce je určena především studentům 2. ročníku, kteří se
budou od května zapisovat do projektů,
- v souvislosti s touto akcí poděkoval Ing. J.Krčálovi, Ing. L.Krčálové a Ing.M.Jacurovi
za její přípravu.
5) Informace a úkoly proděkanů
prof. Jíra
- informoval o konečné úpravě nového Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT
v Praze ve smyslu novely vysokoškolského zákona č.111 platné od 1.1.2006
- upozornil na úkoly, které z něho vyplývají pro doktorské studium a které budou muset
zajistit vedoucí kateder a školitelé. Pokyny vypracuje referát vědy a výzkumu FD.
- požádal vedoucí kateder, aby věnovali pozornost přípravě materiálů pro Nabídkový
katalog výsledků výzkumné činnosti, služeb, vzdělávacích kurzů a expertů. Katalog
(CD) za rok 2005 bude vystaven jako vzor na H:\ veda a výzkum (zajistí Ing. Krčál).
- znovu informoval vedoucí kateder, že existuje odborná pomoc (Audico s r.o.) při
přípravě projektů pro 6. a 7. RP EU, kterou lze žádat přes odbor V a V RČVUT.
prof. Votruba:
- zahraniční studenti žádají o možnost účastí na stážích,
- rozdělení finančních prostředků na zahraniční cesty na katedry je ve stejné výši jako
minulý rok,
- u výjezdů mladých pracovníků na zahraniční cesty je třeba zdůvodnit cestu, která se
netýká konferencí,
- byl určen tým (Doc.Vysoký, Prof.Votruba, Prof.Jíra) pro vytvoření systému
kvantitativního hodnocení pedagogických výkonů kateder do konce června 2006,
- nahlásit Doc. Vysokému do příštího zasedání 9.5.2006 manažera výuky z každé
katedry,
- doplnit anotaci předmětů a projektů magisterského SP pro Bílou knihu podle VR FD
schváleného studijního programu včetně přepracovaného studijního oboru Provoz a
řízení letecké dopravy,
- Dr.Kaliková vystaví na disku pro pracovníky FD nové studijní plány magisterského SP,
které byly schváleny VR FD pro reakreditaci.
Dr. Kaliková:
- informovala o vyhlášení výběrového řízení fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ),
- projekty, podporující rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol v roce 2007 v daných
tematických okruzích mají být podávány elektronicky v informačním systému ISAARF od 24.4.2006 do 31.5.2006,
- přehled akcí Horská - vypsání výběrového řízení na výměnu oken,
- výměna koberce ve vstupním vestibulu,
- do 31.5.2006 kolaudace fyzikální laboratoře a její vybavení,
budova Konvikt - dostavba laboratoře v 5.patře.
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Prof. Skurovec:
- informoval, že 29.3.2006 se v budově Děčín konalo jednání o spolupráci FD, města
Děčína a zástupců středních škol v rámci projektu:
1) Ústav pro evropská studia,
2) Založení podnikatelského inkubátoru.
Ing. Schmidt:
- předložil návrh rozpočtu FD na rok 2006, který bude předložen ke schválení AS FD
12.4.2006.
6) Prezentace Katedry dopravních systémů (doc. Kubát)
Doc. Kubát – prezentace činnosti K612
Prof. Moos
- ocenil prezentaci katedry, která byla velmi dobře připravená a požádal o její zaslání na
katedry formou CD k využití jako vhodné předlohy.
Student Filla požádal o možnost představit grémiu návrh prezentace ČVUT v Praze pro
veřejnost pod názvem - DejVíce Technice aneb technika, jak jste ji ještě neviděli v rámci
květnové akce pořádané ÚMČ Praha 6. Prezentace se bude konat 7.5.2006 v Dejvické ulici
v Praze 6 pod záštitou rektora ČVUT Prof. V. Havlíčka a starosty Prahy 6. Vedoucí
kateder mohou poslat další náměty pro tuto prezentaci.
7) Různé
Prof. Moos
- informoval o přípravě transformace kateder na ústavy, na tomto projektu se budou
podílet Doc.Vysoký, Prof.Votruba, Dr.Kaliková,
- budova Horská – na základě požadavku rektora ČVUT bude turniket nahrazen jiným
technickým řešením.
Mgr. Bíla:
- žádá o vystavení pouze platných formulářů zahraničních cest a s návodem na jejich
vyplňování.
Ing. Schmidt:
- informoval o změně děkanského dne z 2.5.2006 na 14.4.2006 a rektorského dne
z 10.5.2006 na 17.5.2006,
- vizitky: musí být dodržena předepsaná forma ČVUT.

Příští zasedání grémia děkana se bude konat 9.5.2006 ve 14.00 hod.

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