Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 07/2009
ze 7. zasedání grémia děkana FD konaného dne 7.9. 2009 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

Přítomni:
prof. Svítek Dr. Schmidt, prof. Skurovec, prof. Přibyl prof. Jíra, doc. Hanus, prof. Zelinka, prof. Vlček,
doc. Jirovský, prof. Kovanda, doc. Brandejský, Mgr. Bala, doc. Šachl, PhDr. Holíková, doc. Čarský,
doc. Pastor, Bc. Košťálová, dr.Říha
Omluveni:
prof. Moos, Dr. Kaliková, Dr. Němec

Program:

1)

Úvod –zahájení nového akademického roku - prof. Svítek

2)

Informace z mimořádného kolegia děkana - prof.Svítek

3)

Informace o nových směrnicích – dr. Schmidt

4)

Informace o reakreditaci 3-letého bakalářského programu- doc. Čarský

5)

Zprávy proděkanů

6)

Různé

1. Úvod + informace z mimořádného zasedání kolegia děkana
Prof. Svítek v úvodu informoval přítomné o vážné dopravní nehodě prof. Moose a jeho
současném zdravotním stavu.
Vzhledem k předpokládané dlouhodobé nepřítomnosti pana děkana FD prof. Moose, se
zastupování děkana FD (v plném rozsahu jeho pravomocí) ujal druhý statutární zástupce
FD prof. Svítek, proděkan pro pedagogickou činnost. Zatupování děkana FD potvrdil i pan
Rektor ČVUT dopisem ze dne 24.8.2009 (Potvrzení o zastupování děkana FD, čj. 127/0951911/R)
Grémium k nastalé situaci zaujalo následující stanovisko:
Zaměstnanci Fakulty dopravní by neměli poskytovat jakékoliv bližší informace o
zdravotním stavu prof. Moose, ani jiné informace související s nehodou, širší veřejnosti ani
médiím.
Prof. Svítek a Doc. Zelinka zůstávají jedinými osobami za FD, které budou ve spojení
s rodinou prof. Moose. Informace o zdravotním stavu prof. Moose budou podávat pouze
rodinní příslušníci, informace týkající se chodu FD bude poskytovat prof. Svítek.
Členové kolegia a grémia děkana zašlou dopis rodině prof. Moose vyjadřující plnou
podporu a účast všech zaměstnanců fakulty.
Vedoucí jednotlivých ústavů budou informovat o této situaci a stanovisku grémia děkana
zaměstnance jednotlivých ústavů.

2. Informace o nových směrnicích – Dr. Schmidt
-

informoval o:
„Dotazníku k personálnímu a materiálně-technickému zabezpečení akreditovaných
studijních programů realizovaných pracovišti vysokých škol mimo sídla těchto
vysokých škol“, způsobu jeho vyplnění a následném odeslání na MŠMT do 20.9.2009

-

Směrnici kvestora, týkající se jednotné evidence smluv na ČVUT
v této souvislosti tajemník FD opětovně zdůraznil postup při předkládání smluv
k podpisu statutárnímu zástupci FD
předkládaná smlouva musí být parafována řešitelem, dále předložena tajemníkovi FD
k pořízení elektronické verze smlouvy a parafování, a pak předložena děkanovi FD
k podpisu

-

-

Příkazu Rektora č. 11/09 – K organizaci a zabezpečení požární ochrany- viz. příloha č.
1

-

Fakulta dopravní byla oslovena Centrem dopravního výzkumu ke spolupráci při
založení národní technologické platformy silniční doprava.
Grémium vyjádřilo souhlas se zapojením FD do Technologické platformy silniční
dopravy.
Prof. Svítek informoval o své účasti na ustanovující schůzi členů Technologické
platformy silniční dopravy, která se uskuteční dne 9.9.09.

Úkol: vedoucí ústavů zašlou své připomínky k materiálům technologické platformy do
8.9.09 do e-mailu.

Po zapracování všech připomínek bude tento návrh předložen ke schválení grémiu
děkana a následně AS FD.

3.Informace o reakreditaci 3-letého bakalářského programu- doc. Čarský

- informoval o reakreditaci 3letého bakalářského studia
- upozornil na nutnost dodání chybějících katalogových listů za Ústav letecké dopravy
Úkol:
Doc. Hanus zajistí dodání potřebných materiálů k rukám doc. Čarského ihned
Termín kompletace reakreditace 3-letého bakalářského programu je 20.9.09
Doc. Čarský dále přítomné informoval o přesunu termínu výuky kombinovaného studia
z pondělků na pátky
-

upozornil přítomné na zahájení zimního semestru, které proběhne o jeden týden dříve
oproti minulým letům

doc. Hanus
Informoval o iniciativě vedoucích ústavů a kateder na FD, FEL a FS ČVUT ustavit
mezifakultní výzkumné centrum ČVUT leteckého a kosmického výzkumu s cílem vytvořit na
ČVUT erudované pracoviště vysoké odborné úrovně soustřeďující špičkové specializované
týmy na ČVUT a zvýšit tak jejich schopnost řešit rozsáhlejší projekty v oblasti leteckých a
kosmických technologií v rámci širší evropské a mezinárodní spolupráce a to zejména
vzhledem ke vstupu ČR do ESA a k dalším rozvíjejícím se kontaktům s významnými
evropskými společnostmi jako například EADS, Thales a dalšími..
Jako první krok v procesu ustavení centra s navrženým názvem „Výzkumné centrum ČVUT
leteckých a kosmických technologií Jana Keplera“ bylo navrhovateli centra (Prof. F.
Vejražkou, Prof. M. Svítkem, Prof. J. Nožičkou, Doc. L. Jankem a Doc. D. Hanusem)
zformulováno a vydáno oficiální memorandum. Záměr založení výzkumného centra byl
následně projednán s děkany FEL, FS a FD, kteří vyjádřili souhlas s uvedeným záměrem,
s jeho dalším rozpracováním a přípravou tohoto návrhu k projednání s vedením ČVUT a
rektorem.
Doc.Hanus byl pověřen organizací přípravy prvního návrhu uspořádání a obsahu
mezifakultního celoškolského navazujícího magisterského studijního programu s pracovním
názvem „Letectví a kosmonautika“ na jehož přípravě a realizaci by se mohla podílet zúčastněná
pracoviště výše uvedeného výzkumného centra ČVUT.

4. Zprávy proděkanů

Doc. Zelinka

-

informoval o návštěvě 3 externích pedagogů ze zahraničí, jejichž pedagogická činnost
na FD bude hrazena z finančních zdrojů Rektorátu
opětovně upozornil přítomné na možnosti využití finančních příspěvků z Rektorátu

Prof. Jíra
-

nutno průběžně dodávat na odbor pro VVČ grantové (vědecké) projekty s počátkem
řešení od r. 2009 (odp. osoba odboru VVČ RČVUT – Ing. Jiří Houkal).
Odpovídají : řešitelé projektů a vedoucí ústavů

- Informace pro navrhovatele projektu 7.RP
ČVUT je v databázi Evropské komise registrováno jako:
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
Zkratka: CVUT
PIC: 999848744
Není možná registrace pod hlavičkou jednotlivých fakult

Prof. Skurovec
- informoval o úspěšném průběhu mezinárodní studentské konference v Děčíně

Různé
prof. Svítek
-

informoval přítomné o průběhu a výsledcích jednání své pracovní cesty v Číně
upozornil členy grémia děkana na svoji nepřítomnost ve dnech 21.-25.9.09 , kdy je na
služební cestě v zahraničí.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

Zapsala: Osifová

