Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 9.3.99
Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Prof. P. Jirava,
Prof. B. Duchoň, Ing. Z. Votruba, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Ing. B. Hřebejk, Doc. M.
Novák, Prof. F. Lehovec, Ing. Z. Čarská
Omluveni:
Doc. M. Jánešová
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Informace z kolegia rektora
Prof. Moos:
 rektor seznámil se změnami v obsazení správní rady ČVUT
 změny v habilitačních a jmenovacích oborech - po konzultacích na MŠMT se uskuteční schůzka děkanů s
prorektory Havlíčkem a Pokorným - bude formulován společný závěr z hlediska ČVUT
 informace o schůzce rektora s děkany fakult k rozpočtu
 informace o dostavbě "Vítězného náměstí"
 výsledky Ankety studentů ČVUT - fakulta dopravní pochválena za vysokou účast
 pror. Havlíček předal děkanům požadavky na výroční zprávu a osnovu zprávy ČVUT zpracovávanou za
jednotlivé fakulty. V této souvislosti děkan požádal proděkany o vypracování zprávy (max. 1 stránku) za
své úseky podle těchto požadavků do 19.3.99.
 mzdový předpis ČVUT - byl předán MŠMT k registraci
- na zasedání AS ČVUT 24.2.99 byl schválen vnitřní mzdový předpis s navýšením mzdových tarifů
o 7,5%
 připomínky fakult k novému VŠ zákonu - předat kvestorovi do 11.3.99
 prof. Moos informoval kolegium rektora o tom, že fakulta dopravní s týmem bankovních odborníků
připravila projekt aktivace české ekonomiky
3. Tvorba statutu FD ČVUT podle zák. č. 111/98 Sb.
Prof. Moos:
 fakultám byl zaslán vzorový statut - byl předán Doc. Jírovi, který je garantem návrhu statutu FD. Do
příštího kolegia připraví Doc. Jíra návrh statutu ve spolupráci s děkanem a proděkany tak, aby mohl být
dán k diskusi v AS FD.

4. Agendy proděkanů
Doc. Vlček:
 informoval o schůzce s Ing. Benešem z MŠMT ke studijním programům, které se zúčastnil s děkanem
fakulty a proděkanem pro pedagog. činnost. Závěrečný přehled navrhovaných změn oborů je přílohou k
zápisu
 předal předsedům oborových rad dopisy, týkající se zadání témat pro doktorské disertační práce
 informoval o konferenci k 5. rámcovému programu v Essenu, které se zúčastnil. Všechny informace
(termíny podání návrhů projektů atd.) jsou k dispozici v odd. VVČ. Apeluje na všechny, aby tomuto
projektu věnovali zvýšenou pozornost!
 do 25. 3. musí být za fakultu odeslány návrhy členů do oborových komisí FR VŠ pro rok 2000 - ved.
kateder předloží své návrhy do příštího kolegia děkana, tj. 16.3.99
Doc. Drastík:
 zadávání diplomových prací - předložil písemně tři návrhy - kolegium schvaluje variantu C s termínem
zadání DP do konce června

termíny státních závěrečných zkoušek - budou stanoveny v koordinaci s DF JP v Pardubicích
příprava Bílé knihy
- k jednotlivým předmětům je nutné přiřadit jména vyučujících
- požadavky kateder na změny v návaznosti předmětů
Zajistí: ved. kateder
Termín: do 15.4. předat p. Hráčkové
 uznávání zkoušek - děkan rozhodl, že uznávání zkoušek (např. při přestupu z jiné fakulty) garantuje ved.
příslušné katedry
Doc. Jíra:
 všem členům kolegia předal seznam tématických okruhů Fondu rozvoje VŠ pro rok 2000 s tím, že
projekty se za ČVUT podávají do 30.4.99, proto termín na FD byl stanoven do 20.4.
 informace o postupu při vyřizování požadavků kateder na uvolnění prostředků mimonormativním
způsobem z rozpočtu fakulty - postup kolegiem schválen - přehled je přiložen k zápisu
Doc. Skurovec:
 předal všem přítomným seznam dvoustranných dohod o spolupráci se zahraničními vysokoškolskými
institucemi; fakultní seznam spolupracujících zahraničních institucí bude vypracovaný po doplnění
katedrami
 předal všem plán zahraničních cest na rok 1999 vypracovaný podle požadavků kateder
5. Informace o mezinárodních programech
Dr. Kubišová:
 Erasmus Socrates - na webovských stránkách jsou k dispozici veškeré informace, upozorňuje na to, že
mezi zúčastněnými stranami musí být uzavřeny dvoustranné dohody
Úkol pro proděkana pro zahraniční styky: připravit znění dohod s pracovišti, o která máme zájem
(ve spolupráci s ved. kateder).
6. Různé



Dr. Michálková:
 informace o fondech MŠMT
- fond celoreasortních aktivit - fakulta bude žádat o příspěvek na modernizaci počítačové sítě v
objektu v Konviktské
- fond vzdělávacích aktivit - žádost fakulty na příspěvek na vybudování laboratoří podle požadavků
kateder
- fond havarijní - příspěvek na asanaci zdiva ve sklepě v Konviktské
- další náměty a požadavky z kateder mohou ved. kateder předat tajemnici fakulty
Ing. Votruba:
 informoval kolegium o projednávání navýšení mzdových tarifů v AS ČVUT - schváleno navýšení 7,5 %
Prof. Lehovec:
 návrh na setkání studentů a učitelů s náměstkem primátora hl. m. Prahy Ing. Hejlem 22.3.99 v Konviktské
- souhlas
Prof. Moos:
 informace o podepsání smlouvy o spolupráci s ČD
Dr. Michálková:
 připomíná potřebu urychlit práci na dohodách s pracovníky jiných fakult ČVUT

Příští kolegium děkana se koná 16.3.1999 ve 13.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

