Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 04/2006
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 9.5.2006
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Z. Votruba, doc. P. Vysoký,
prof. V. Skurovec, prof. M. Vlček, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Mgr. V. Bala,
prof. J. Kovanda , doc. O. Pastor, Mgr. P. Bíla, PhDr. S. Holíková, P. Bartoň
Omluveni:
doc. J. Sodomka, doc.T. Brandejský, doc. J. Šachl,
Program:
1) Kontrola zápisu
2) Fond rozvoje vysokých škol - projekty
3) Bakalářské diplomky, přijímačky do mag. studia
4) Prezentace Katedry ekonomiky a managementu dopravy a
telekomunikací - prof. Duchoň
Současný stav
- výuka
- věda (granty)
- spolupráce s praxí
(projekty)

Dr. Kaliková
doc. Vysoký

Výhledy rozvoje
- výuka
- věda (témata)
- spolupráce
(partneři)

V časovém horizontu 20 min.
5) Otevřenost fakulty
(Prof. Votruba)
6) Různé
1) Úvod – kontrola zápisu
- zápis bez připomínek
2) Fond rozvoje vysokých škol - projekty (Dr. Kaliková)
Dr. Kaliková:
informovala, že fakultní podávání projektů pro výběrové řízení fondu rozvoje vysokých
škol pro rok 2007 (FRVŠ) bude ukončeno 18.5.2006 ve 12.00 hod.
- v kategorii A jsou podány 3 okruhy – K 620 Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D
K 616 Ing. Jaroslav Lenk
K 614 Ing. Lukáš Svoboda
- v kategorii B je možnost podání ještě jednoho projektu
- v kategorii F - inovace studijních programů
- vyhlášený program MŠMT – rozvoj studijních předmětů, po vyhlášení do 14 dnů
anotace, jednorázová odměna za podaný projekt

-
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3) Bakalářské diplomky, přijímačky do mag. studia
doc. Vysoký:
- termín bakalářských státnic bude pravděpodobně v druhé polovině září (termín bude
upřesněn podle harmonogramu ČVUT),
- diplomové práce budou zveřejněny v knihovní databázi na základě údajů v KOSu,
- žádost, aby katedry vyplňovaly všechny údaje v KOSu týkající se diplomových prací,
- šablony bakalářských katalogových listů ECTS budou uloženy na disku H a budou
sloužit pro úpravu Bílé knihy – uzávěrka do června,
- šablony magisterského navazujícího studia ECTS budou na disku H uloženy do konce
června - uzávěrka do konce září,
- nahlásit P. Bartoňovi pedagogické manažery
a) Grémium děkana ukládá vedoucím kateder a pedagogickým manažerům prostudovat
anotace předmětů v angličtině.
b) Grémium děkana bere na vědomí výrazné upozornění proděkana prof. J. Jíry, že musí
být položen důraz na vysokou odbornou kvalitu studijních oborů v magisterském
programu, z tohoto důvodu musí vedoucí kateder nabídnout ve výuce konkrétní úpravy
předmětů, které budou akceptovány pro novou „Bílou knihu“. Pro Bílou knihu na r.
2006-2007 budou přijaty z jednotlivých kateder návrhy na úpravu studijních plánů,
které nepřekročí celkové změny studijního programu o více než 25%. Při výuce v letním
a zimním studiu magisterského studia budou zvláště sledovány řetězce jednotlivých
oborů a odstranění duplicit a důsledná provázanost bude zobrazena v nové Bíle knize
na r. 2007-2008.
4) Prezentace Katedry ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací
(prof. Duchoň)
prof. Duchoň – prezentace činnosti K613
Prof. Moos
- ocenil prezentaci katedry, která byla velmi dobře připravená a požádal o její zaslání na
katedry k využití jako vhodné předlohy,
- informoval, že 17.5.2006 K 613 pořádá konferenci na téma „Financování dopravy možnosti a realita“ .
5) Otevřenost fakulty – (prof. Votruba)
-

prof. Votruba představil prezentaci rozboru otevřenosti fakulty; ze závěru této
prezentace vyplývá, že otevřenost fakulty je ve většině komponent nízká a je též
strukturně nevyvážená.

6) Různé
prof. Moos:
- požádal doc. Vysokého a Mgr. Balu, aby do 14 dnů připravili anglické katalogové listy
vázané k železniční dopravě v rámci připravované Evropské univerzity,
- žádal vedoucí kateder o zapojení do úkolů v programu EURNEX,
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-

poděkoval týmu, který se podílel na aktivní účasti při přípravě a průběhu akce „DejVíce
– Technice“

Ing. Schmidt:
- do 10.5.2006 nahlásit požadavky pro výběrové řízení na místa pedagogů,
- do konce května odevzdat vyplněný rozpis dovolených,
- informace o směrnici kvestora, týkající se používání oficiálních poštovních adres na
ČVUT v Praze,
- knihovna FD bude uzavřena v červenci a srpnu z důvodu stěhování do budovy v Horské
ul. a nově bude otevřena 4.9.2006. Zároveň by měli všichni uživatelé vrátit výpůjčky do
konce června do knihovny FD, Konviktská ul.
- nová podlaha vstupu v budově Horská .
Mgr. Bíla:
- prosí, aby členové komisí závěrečných zkoušek byli vybíráni kompetentně
prof. Jíra:
- informace o vyhlášení doplňujícího kola prezentačních grantů pro doktorandy (PR)
agentury IGS panem rektorem 5.5.2006,
- nabídkový katalog – Ing. Řezníčková, Ing. Zelenka – na disku H
- přijímací řízení 26.6.2006 studijní a zkušební řád – „Návrh školitelů doktorských
prací“,
- rozdělení podpory výzkumných záměrů
Dr. Kaliková:
- informace o fondu ČVUT celoškolských aktivit – do konce června je možno podávat
projekty
doc. Kubát:
- informoval o přípravě mezinárodní konference FD na téma „Od koněspřežní železnice
k vysokorychlostním dopravním systémům“, která proběhne od 17.4. – 19.4.2007 v Praze
v Masarykově koleji. Vedoucí kateder nahlásí do 16.5.2006 pozvané hosty

Příští grémia děkana se bude konat 29.6. až 30.6.2006 na výjezdním zasedání v Děčíně.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Neničková Olga

3

