Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 07/2007
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 9.10.2007 v Konviktu v místnosti č. 314
Přítomni:
Prof. P. Moos, prof. J. Jíra, Ing. Schmidt, prof.V. Skurovec, prof. Z. Votruba, doc. P. Vysoký,
doc. J. Šachl, prof. M. Vlček, doc. O. Pastor, prof. B. Duchoň, Mgr. V. Bala, Ing. J. First,
PhDr. S. Holíková, doc. R. Volnem, Ing. Kočárková, T. Filla,
Omluveni:
doc.T. Brandejský, Prof. Kovanda, Dr. J. Kaliková doc. M. Svítek, doc. B. Kubát,
Doc. Sodomka

Program:
1)

Úvod, kontrola zápisu

2)

Zahájení školního roku – Doc. Vysoký
( počet studentů v 1. ročníku, celkový počet studentů)

3)

Změna zkouškového systému – Ústav aplikované matematiky

4)

Příprava k akreditaci
Bc, Mgr – ( Doc. Vysoký)
Ph.D. – ( Prof. Jíra)

5)

Zahraniční stáže – uznávání kreditů – pokyn děkana

6)

Kampaň – Atraktivita – propagace FD ( Dr. Říha)

7)

Ekonomická situace fakulty – návrh opatření
( Ing. Schmidt, Ing. Hynková)

8)

Prezentace ústavu K 621

9)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek

2. Zahájení školního roku
Doc. Vysoký
-

informoval přítomné o průběhu zahájení nového akademického roku 2007/2008

-

podrobný přehled o přijatých studentech – viz tabulka v příloze

3. Tým pro oslavy výročí 15 Fakulty dopravní
Prof. Moos
-

mimo bod programu prof. Moos informoval přítomné o výsledku jednání o
budoucí spolupráci mezi ČVUT FD a Útvarem rozvoje magistrátu hl. města Prahy
panem ředitelem Votavou

-

přislíbena možnost uskutečnit výstavu k výročí 15. let FD v prostorách
Staroměstské radnice

-

v této souvislosti byl osloven Dr. Říha, aby se stal kurátorem výstavy a spolu se
svým týmem „Kampaň Atraktivita FD“ se podílel na její přípravě

-

všem členům grémia byla předána pozvánka k závěrečné exkurzi a poslechu
varhanní hudby pro posluchače 1., a 2. a dalších ročníků FD ČVUT, která se
uskuteční dne 15.10.2007 v 16,45 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

-

prof. Moos vyslovil poděkování panu Doc. Pohlovi a prof. Vlčkovi za organizaci
této akce

Doc. Kubát
-

informoval přítomné o změně termínu připravované konference
„Současnost a budoucnost dopravy“

-

nový termín: 12.-13.května 2008

-

místo konání: Masarykova kolej

prof. Moos
-

mimo program informoval přítomné o změnách stanov projektu EURNEX

-

roční poplatek 600 €

-

členové grémia vyjádřili souhlas s platbou ročního poplatku

-

konzultace ohledně stanov s JUDr. Michálkovou a ing. Schmidtem

-

schvalování stanov proběhne dne 30.10.2007 na zasedání Councilu v Berlíně

-

stanovy EURNEXU budou umístěny na web stránkách FD

-

dne 25.9. 07 založena síť ITS- EduNet ( Inteligent Transport Systém Education
Network )
Zakládajícím členy TUM Mnichov, ČVUT FD, University of Southampton,
University of Applied Science Vídeň, ISMB Torino

-

zástupce ITS – EduNet za ČVUT FD – Doc. Svítek

4. Změna zkouškového systému – Ústav aplikované matematiky

-

prof. Moos požádal vedoucího Ústavu aplikované matematiky Prof. Vlčka, aby
provedl změnu zkouškového systému uplatňovaného doposud na ústavu K611,
jmenovitě u předmětů „matematika“a „fyzika“ upustit od tzv. „rozstřelů“, jejichž
výsledky ne vždy vedou k objektivnímu posouzení skutečných znalostí studenta

5. Příprava k akreditaci
Doc. Vysoký (Bc, Mgr.)
-

informoval o úspěšném dokončování příprav akreditace

-

požádal přítomné vedoucí ústavů o doplnění a dodání katalogových listů

Prof. Jíra (Ph.D)
-

reakreditace oboru Provoz a řízení letecké dopravy – říjen 2008

-

ostatní obory v doktorském studiu platí akreditace - říjen 2010 a 22. listopad 2015

-

prof. Jíra dále požádal, aby vietnamským studentům doktorského studia byl jako
druhý jazyk čeština povolen pouze na základě předložení osvědčení o absolvování
kurzu českého jazyka

6. Zahraniční stáže – uznání kreditů
-

prof. Moos požádal přítomné vedoucí ústavů o maximální vstřícnost při uznávání
kreditů u předmětů, které studenti FD absolvovali na univerzitách v zahraničí

-

vybídl k akceptování i případných změn či odchylek ve studijním plánu a požádal,
aby nebylo striktně bazírováno na přesných názvech jednotlivých předmětů, které
mohou být v zahraničí značně odlišné i přes obsahovou shodu

-

všichni přítomní vedoucí ústavů vyjádřili podporu tomuto přístupu a jednotlivá
rozhodnutí kle konkrétním žádostem zůstávají v jejich plné kompetenci

ing. Schmidt
-

upozornil v této souvislosti na nutnost nahrazovat cvičení, kterých se student
neúčastnil v době své nepřítomnosti

6. Kampaň – Atraktivita – propagace FD
Dr. Říha
-informoval o podání žádosti o rozvojový projekt na rok 2008
- předvedena prezentace
- návrh internetových stránek
- započato natáčení filmu o FD- obsah:
- rozhovor s děkanem FD
- natáčení pracoviště Děčín
- reportáž - crasch test
- reportáž - pendolino
-

požádal přítomné vedoucí ústavů o spolupráci při přípravě propagace zaslání
příspěvků za jednotlivé ústavy ve formátu (power point) + jmenovitý seznam
studentů, kteří by se účastnili výjezdů na SŠ

úkol : nahlásit Dr. Říhovy seznam kontaktních pracovníků za jednotlivé ústavy + seznam
studentů
Zodpovídá: všichni vedoucí ústavů

Termín: 23.10.07

Na příštím grémiu děkana bude předložen již kompletní seznam za jednotlivé ústavy
Tomáš Filla
-

informoval o možnosti přizvat ke spolupráci studentský klub AVC

7. Ekonomická situace
Ing. Schmidt informoval o:
-

65% čerpání grantů k 30.9.07 – neinvestice

-

nutnost dočerpání do 30.11.2007

-

5% pokles rozpočtu

-

Krácení provozních prostředků

-

Konvikt – 900.000,-

-

Florenc – 500.000,-

-

Horská – 800.000,-

-

Normativ na studenta pokles o 5%

-

na příštím grémiu děkana bude tento bod znovu projednáván

8. Prezentace ústavu Letecké dopravy
- před zahájením samotné prezentace prof. Moos informoval přítomné o změně ve
vedení ústavu Letecké dopravy, poděkoval panu Doc. Volnerovi jenž byl dočasně pověřen
vedením ústavu za jeho vynikající práci a přínos pro FD. Od 1. listopadu 2007 bude do funkce
vedoucího ústavu Letecké dopravy na základě uskutečněného výběrového řízení jmenován
pan Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
Všemi přítomnými členy grémia byla vysoce oceněna vynikající prezentace ústavu K 621

9. Různé
Prof. Moos
-

informoval o založení nového vědeckého –recenzovaného časopisu
„Transactions on Transport Sciences“

-

Časopis bude vydáván na FD ČVUT spolu s MD ČR a CDV a to jako
dvouměsíčník tj. 6x ročně.

-

bude vydáván v češtině a v angličtině

-

Výkonnými redaktory budou

-

Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D. – MD ČR

-

Ing. Jana Zelinková – MD ČR

-

technickou přípravu rukopisů pro tisk bude provádět Ing. Ivan Poláček – FD
ČVUT

-

první číslo časopisu vyjde do konce roku 2007 pouze v angl. jazyce

-

do konce října zasílat e- mailem příspěvky

Ing. Schmidt
-

všichni přítomní obdrželi příkaz rektora ČVUT č. 11/2007 o systému tvorby
jednacích čísel a jejich užívání na všech součástech ČVUT – tento příkaz nabývá
účinnosti od 1.1.2008

-

Doc. Kubant přislíbil 10-11/07 vypsat výběrové řízení a poskytnout FD prostředky
na dokončení rekonstrukce půdní vestavby a rozšíření studijního odd.

-

do konce tohoto roku bude vybrán dodavatel – zajišťuje ÚVIČ

-

samotná realizace – 3-6/08

Prof. Votruba
-

informoval o úspěšném průběhu konference TRANSTEC jenž byla pořádána FD –
poděkoval všem pracovníků, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této
konference a vysoce vyzdvihl vynikající práci paní Alžběty Bártové jíž patřilo také
zvláštní ocenění a poděkování

Doc. Vysoký
-

přednesl návrh zkrátit konec semestru o 1 týden a zahájit nový semestr o týden
dříve což by umožnilo uskutečnit státnice jak bakalářského tak magisterského
studia v měsíci červnu
grémium s tímto návrhem vyjádřilo souhlas

PhDr. Holíková
-

upozornila na nejednotnost při průběhu SZZ

-

doc. Vysoký byl požádán o vypracování doporučení (formalit) při průběhu SZZ

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

