Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 7
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 4.11.2003
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Ing. M. Kalika, PhD., Prof. J.
Kovanda, Prof. M. Vlček, Doc. B. Kubát, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, PhDr. S. Holíková, Doc. M. Jánešová, V. Beránková
Nepřítomni:
Ing. J. Klečáková, PhD., Ing. M. Jacura
1/ Kontrola zápisu
- kontrola čerpání investic z výzkumných záměrů – podle vyjádření všech řešitelů bude do
konce roku vyčerpáno
-

děkan fakulty upozornil na konečný termín 10.12.03, kdy musí být ukončeny nákupy a
objednávky kateder

-

termín odevzdání přihlášek k DS je 17. prosince 2003 a témata disertačních prací za příslušnou katedru předat referátu vědy a výzkumu do 6. listopadu 2003

-

informace o zasílání dvou návrhů fakulty panu rektorovi na možnost využití příspěvku z
fondů vytvořených panem rektorem (fond příspěvku na akce pořádané na fakultách a fond
podpory výzkumné a vědecké práce)

-

Ing. Petr Jíra seznámil členy grémia děkana s nově vytvořenými stránkami fakulty na adrese: http://board.fd.cvut.cz - Fórum fakulty dopravní a názorně demonstroval jejich používání a možnosti

2/ Výzkumné záměry
Prof. Jíra:
- byl vydán Pokyn děkana č. 10/2003 k přípravě výzkumných záměrů se zahájením v roce
2005
Prof. Moos:
- informoval o schůzce, kterou svolalo MŠMT k přípravě výzkumných záměrů s tím, že
veškeré informace budou uveřejněny na webových stránkách MŠMT a budou k dispozici i
na webových stránkách fakultních
-

podle Pokynu děkana byly ustanoveny pracovní skupiny, které se sejdou v úterý
11.11.2003 v 16.30 hod. v m.č. 314. Na tuto schůzku si připraví ved. oborů návrh kapacit
pro jednotlivé obory

3/ Autoevaluace

Prof. Jíra:
-

byl stanoven tým expertů pro hodnocení ČVUT, jehož první návštěva je ohlášena
v měsících únor – březen 2004

-

EUA přijalo pro ČVUT rozšíření obecného zaměření o speciální část: Articulation between the centre and the faculties (spojení mezi centrem a fakultami)

-

na fakultě byla ustanovena pracovní komise v čele s proděkanem pro vědu a výzkum prof.
Moosem, která bude spolupracovat s řídící komisí ČVUT na přípravě samoevaluační
zprávy ČVUT

-

vyzval všechny pracovníky fakulty k maximální součinnosti s řídící komisí ČVUT i pracovní komisí fakulty

4/ Interní grantová soutěž
Dr. Kalika:
- 17.11.2003 Vyhlášení IGS ČVUT rektorem ČVUT a následná distribuce grantových přihlášek, včetně jejich vystavení na webové stránce ČVUT a následně na stránkách fakultních
-

uzávěrka pro předání návrhů grantů proděkanovi pro rozvoj je 10.12.2003

-

úkol č. 1/7 – uložit školitelům, aby pomohli připravit doktorandům podání přihlášek do
IGS
Termín: ihned
Odpovídají: vedoucí kateder

-

připomněl vedoucím kateder povinnost všech, kteří měli v roce 2003 grant IGS, zúčastnit
se Workshopu. Za dodržení této povinnosti odpovídají vedoucí kateder.

5/ Novelizace studijního a zkušebního řádu
Doc. Votruba:
- k novelizaci studijního a zkušebního řádu fakulty, kde v současné době je stanoven v 1.
semestru 1. roku studia počet kreditů 10 a v 1. roce studia 20 kreditů, bylo kolegiem děkana doporučeno zpřísnit podmínky a navrhnout minimální počet kreditů v prvním semestru zvýšit na 20 kreditů v prvním semestru 1. akademického roku studia a v ostatních
rocích na 30 kreditů/rok
Po diskusi grémium děkana odsouhlasilo návrh stanovit nový minimální počet kreditů nutný pro
pokračování ve studiu. Za 1. semestr studia je navrhován min. počet kreditů 20, za 1. akademický
rok studia (2 semestry) je navrhován min. počet kreditů 30 a za každý uzavřený rok 30 kreditů.
-

návrh na změnu v přijímacím řízení pro ak. r. 2004/2005 – potlačit započítávání výsledků
maturitních zkoušek, pouze zachovat podmínku složení maturitní zkoušky + hodnocení
výsledků matemat. a fyziky; vzorec pro přijímací řízení bude v tomto duchu upraven
Závěr: po diskusi grémium souhlasí s tímto návrhem a s jeho předložením k projednání
v AS FD.

6/ Různé
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Prof. Jíra:
- informoval o opatření pana rektora ke stížnostem na stravovací zařízení na ČVUT, provozované SÚZ
- připomněl termín zaslání doplnění oborových rad o externí členy
Doc. Votruba:
- informace o zahájené spolupráci s redakcí studentského časopisu STUDENT in – za FD
byla pověřena spoluprací Mgr. Bala, seznámil grémium s článkem o fakultě, který je připraven do tisku v některém příštím čísle časopisu

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

3

