Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z mimořádného zasedání grémia děkana FD, konaného 8.2.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Prof. P. Jirava, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. J.
Dunovský, Prof. V. Svoboda, Doc. M. Novák, Ing. Z. Votruba, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, Ing. B. Hřebejk,
Ing. Z. Čarská, B. Hráčková
Omluveni:
Prof. P. Moos

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání


bez připomínek

Doc. Jíra:


informace k inauguraci vedení ČVUT, která se bude konat 14.2.2000 v 10.30 hod. v Betlémské kapli – pozval
přítomné

2/ Informace studijního oddělení – přijímací řízení
P. Hráčková:


předložila písemný materiál k přijímacímu řízení pro akademický rok 2000/2001 a podmínky pro přijetí ke
studiu na FD - dostali všichni přítomní

Doc. Jíra:


u magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program budou zodpovídat za
přijímací zkoušky:
za matematiku - K611
za jazyky - K615
za doprav inženýrství a úvod do doprav. a manipulač. techniky – K612 (ve spolupráci s K616)

Grémium souhlasí s předloženým materiálem k přijímacímu řízení a s jeho konečným projednáním v AS FD.
P. Hráčková:







informovala o vyhláškách studijního odd.:
vyhl. pro studenty 5. roč. k termínům a podmínkám státních závěrečných zkoušek v magisterském studij.
programu od ak. roku 2000/2001
vyhl. pro studenty FD k zápisům předmětů
státní závěrečné zkoušky se konají 26.6. – 30.6.2000
druhý termín přijímacích zkoušek bude v červnu – v týdnu po SZZ

3/ Organizační opatření
Doc. Jíra:


informoval o tom, že Prof. Moos se vzdal návrhu na místo prorektora ČVUT, nový návrh fakulty – fakulta
doporučuje do této funkce Doc. Vlčka



informoval o návrhu na nové prorektory ČVUT



informoval grémium o návrhu na nové proděkany fakulty, a to
proděkan pro pedagogickou činnost - Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost - Prof. Ing. Petr Moos, CSc
.
proděkan pro vnější vztahy a zahraniční činnost - Prof. Ing. Petr Jirava, CSc.
proděkan pro rozvoj a výstavbu - Doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.

Návrh bude projednán s AS FD na jeho zasedání 9.2.2000. Po projednání v AS FD budou
proděkani ihned jmenováni.



informoval o připravované novele vysokoškolského zákona
názor fakulty bude tlumočit zástupce fakulty v Radě vysokých škol Ing. Klečáková, a to neměnit stávající VŠ
zákon.

4/ Různé
Dr. Michálková:








informace k penzijnímu pojištění – státní organizace nemůže zaměstnancům podle platných předpisů pojištění
platit
byla zmocněna rektorem ČVUT jednat jménem ČVUT ve věcech spojených s výkonem civilní služby
informace o směrnici kvestora č. 35/2000 o nákupu lihu (pro laborat. účely)
organizač. řády Kloknerova ústavu, Masarykova ústavu a VIC jsou k dispozici u tajemníka fakulty
17.2. se koná proškolení řidičů, a to 2. proškolení i proškolení pro nové zájemce z fakulty
informace k přípravě výběrových řízení na místa pedagogů

Doc. Vlček:




přijímací řízení k doktorskému studiu v souvislosti s prodloužením studia na 5,5 let – je třeba zvážit oslovení
studentů na fakultách ČVUT, končících studium v tomto semestru
informoval o stavu příprav a organizace výzkumných center – návrhy za ČVUT se podávají na MŠMT do
17.3.2000

Doc. Jánešová:



zasedání AS FD se koná 9.2.2000 v 11.00 hod.
zasedání AS ČVUT se koná 9.2.2000 odpoledne

P.Hráčková:


k volitelným předmětům – byly zrušeny 4 předměty, o které nebyl zájem ze strany studentů

Doc. Ing. Josef Jíra, v.r.

děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

