Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 7.12.99
Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. J. Jíra, Prof. V. Skurovec, Prof. P. Jirava, Prof. B. Duchoň,
Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Doc. M. Novák, Ing. Z. Votruba, Doc. M. Jánešová, Ing. Z. Čarská, Ing. J.
Klečáková, Ing. B. Hřebejk, PhDr. Štikarová
Omluveni:
Doc. F. Drastík, PhDr. V. Kubišová, Prof. F. Lehovec
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
 oprava termínu oponentury projektu 25O - oponentura se koná 17.12.99 ve 12.15 hod.
 připomínka - nadále budou úkoly z grémia děkana k dispozici na síti FD hned následující den po grémiu
2. Informace z kolegia rektora
Prof. Moos:
Z projednaného vyplývají úkoly zejména na úseku:
 PGS - dokrytí prostředků za rok 1999
 rozdělení dalších finančních prostředků RČVUT: grémium souhlasí s tím, že se pokryjí ztráty (minusy)
kateder, zbytek po dohodě s tajemnicí se použije na mzdy (odměny) pracovníků (po projednání s AS FD
ČVUT)
 hodnocení VZ: úkol pro řešitele VZ + jejich tým - zpracovat pro VR zprávu o jednotlivých VZ. Název
zprávy: ,,,průběžná informace o řešení VZ č…..
3. Zprávy proděkanů
Doc. Vlček:
 účast v soutěži SIEMENS jsme obsadili, ale naše fakulta výrazněji neuspěla
 informoval o nabídce pro studenty - konkurz USA - informace na odd. VaV (viz žlutá příloha)>
 studenti PGS Pěnička a Bureš získali stipendium Nadace Preciosa
Doc. Jíra:
 informace o interní grantové soutěži ČVUT - je na síti ČVUT i s formuláři
 počítačové učebny se doplňují o kartový systém tam, kde dosud chybí
 byla dokončena stavba laboratoře v 5. patře v Konviktské (Doc. Novák) a slavnostně otevřena
Prof. Skurovec:
 bakalářské závěrečné zkoušky v Děčíně budou 16.12.1999
 připravuje se inovace angl. verze publikace o ČVUT, je připravena úprava části o FD ČVUT
 13.12.99 v 10.00 hod. je přednáška prof. Slotiny, všichni jsou zváni
4. Příprava průběžné oponentury výzkumných záměrů
Doc. Vlček:
- informoval o činnosti odd. VaV - rozesílají materiály i s tabulkouvou částí. Předložil harmonogram, proti
kterému nebyly vzneseny námitky či připomínky

5. Příprava Vědecké rady FD
Doc. Vlček:
 VR FD se koná 10.12.99 v 9.00 hod
 program: 1/ habilitace - Doc. Jíra
2/ informace o hodnocení VZ
3/ informace o zahájení habilitačních řízení - Ing. Votruba a Ing. Pastor
4/ doplnění členů komisí SZZ
5/ různé

6. Připomínky ke stávajícímu vzorci pro přidělování finančních prostředků katedrám
Úkol pro vedoucí kateder: připomínky ke vzorci použitému letos dát tajemnici do konce roku. Soustředit se na:
- vědecký výkon
- počet studentohodin obhospodařovaných katedrou
7. Různé
Prof. Moos:
 Workshop 2000: úkol pro katedry - účastnit se se svými VZ. Věnovat pozornost termínům.
Dr. Michálková:
 cizinci: všichni přítomni obdrželi písemnou informaci o zaměstnávání cizích státních příslušníků
 školení ČD - počítače: v rámci CVO bude provedeno proškolení pracovníků ČD. Odbornou stránku zajistí
Ing. Klečáková, administrativní Doc. Drastík
Prof. Svoboda:
 upozornil na smlouvu s ČD, která není ze strany ČD zcela plněna.
Grémium pověřuje Prof. Svobodu k jednání v této věci.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

