Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 9
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 10.2.2004
Přítomni:
Prof. J. Jíra, Prof. P. Moos, PhD., Prof. J. Kovanda, Prof. M. Vlček, Doc. B. Kubát, Prof. B.
Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, PhDr. S. Holíková, Doc. M.
Jánešová, Ing. J. Klečáková, PhD., Ing. M. Schmidt, Ing. J. Machytka
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Ing. M. Kalika, Prof. L. Kulčák, Ing. M. Jacura
1/ Kontrola zápisu
-

bez připomínek

-

informace o nově přijatém způsobu výpočtu výše příspěvku fakult a součástí na výstavu
nového objektu FA ČVUT, který byl schválen AS ČVUT

2/ Zprávy proděkanů
prof. Moos:
-

informoval o výsledku hodnocení výzkumných záměrů za rok 2003 a upozornil, že na
konci roku 2004 proběhne závěrečné hodnocení stávajících výzkumných záměrů

Ing. Schmidt:
- vyhlášení výběrového řízení FR VŠ na r. 2005 – fakulta má přiděleny 3 projekty
v kategorii A
- úkol č. 1/9 – anotace projektů kategorie A zaslat proděkanovi pro rozvoj
Termín: do 16.2. do 12.00 hod.
Odpovídají: ved. kateder
- úkol č. 2/9 – návrhy projektů ostatních kategorií + návrhy projektů kateg. A, které
budou schváleny kolegiem děkana odevzdat proděkanovi pro rozvoj
Termín: do 5.4. do 12.00 hod.
Odpovídají: ved. kateder
-

předložil a podal informace k zpracovanému plánu investic na rok 2004-2006 vč. výhledu
do r. 2020 pro generel ČVUT, který bude předložen pro informaci AS FD na jeho
zasedání 18.2.04

prof. Kovanda:
-

projekt Network of Excellence – nabídl spolupráci v rámci tohoto projektu všem
katedrám, pokud budou mít zájem o tuto spolupráci, mohou se přihlásit mailem
proděkanovi pro zahr. styky (možnosti účasti na mezinárodních seminářích,
zorganizování odbor. semináře na fakultě atd.)
- informace na adrese: www.passivesafety.com

prof. Jíra za prod. pro pedagog. činnost:
- informoval o projednání žádostí studentů o snížení nebo prominutí poplatků za překročení
standardní doby studia a upozornil, že na tyto studenty fakulta nedostává prostředky ze
státní dotace
- návrhy na udělování cen a medailí – připomíná, že katedry málo využívají možnosti
ocenit studenty za vynikající studijní výsledky (např. cena SIEMENS, cena ČVUT atd.)
3/ Rozpis dotací
Ing. Hynková:
- zatím není na fakulty rozdělena státní dotace, proto bylo vypočítáno čerpání finančních
prostředků 70% NIV dotace podle roku 2003 na provoz kateder
-

všichni členové kolegia děkana dostali pro informaci výsledky hospodaření za r. 2003

prof. Vlček:
- informoval o návrhu změny financování studentů účastnících se programů ERASMUSSOCRATES (finanční účast fakult)
4/ Příprava výzkumných záměrů
prof. Moos:
- seznámil se současným stavem příprav nových návrhů výzkumných záměrů a
s harmonogramem závěrečných prací – 16.2.04 je konečný termín pro odevzdání české
verze návrhů na rektorát pro projednání ve VR ČVUT
- úkol č. 3/9 – katedry zašlou časový harmonogram prací na výzkumném záměru prof.
Jírovi
Termín: do 11.2.04 do 12.00 hod.
Odpovídají: ved. kat. K613, K617, K619
- úkol č. 4/9 - zaslat návrhy na domácí i zahraniční oponenty VZ prof. Jírovi
Termín: do 11.2.04 do 12.00 hod.
Odpovídají: ved. kateder
5/ Koncepce a program rozvoje ČVUT v období 2004 – 2010
- projednávání na ČVUT bylo odloženo, materiál dostali k prostudování a k diskusi všichni
členové grémia, bude projednáváno na některém příštím zasedání grémia děkana
6/ Příprava Výroční zprávy za r. 2003
- dílčí zpráva za FD pro výroční zprávu ČVUT byla předána v termínu, fakultní zpráva se
v současné době zpracovává
7/ Návrh základní koncepce oboru Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
prof. Jíra:
- první verzi návrhu dostali všichni členové grémia k prostudování a k diskusi – bude se
projednávat na příštím grémiu děkana
prof. Duchoň:
- podal doplňující informace k návrhu výuky předmětů v bakalářském i magisterském
studiu a k návrhu na rozdělení činností mezi dvě katedry
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prof. Jíra:
- návrh bude předložen k informaci a k diskusi AS FD 18.2.04
- návrh základní koncepce oboru ME bude dán na Informační forum fakulty, připomínky a
náměty budou shromažďovány v sekr. děkana do 10.3., potom bude zpracován konečný
návrh a předložen k projednání v grémiu děkana 23.3.04; připomínky a náměty budou
zasílány elektronicky sekr. děkana a doc. Pastorovi
8/ Různé
prof. Moos:
- ve dnech 9. – 15.5.04 bude v Praze prof. S. Teplý z University of Alberta v Edmontonu,
Kanada, který by na fakultě uskutečnil dvě přednášky, a to pro studenty 11.5.04 a pro
odbornou veřejnost 12.5.04 – grémium souhlasí
Dr. Klečáková:
- všichni ved. kateder dostali INFO CD FD, do 28.2.04 mohou provést kontrolu a požádat
odd. počítačových služeb o úpravy nebo aktualizaci
Doc. Jánešová:
- zasedání AS FD se koná 18.2.04 ve 14.00 hod.
prof. Svoboda:
- konference FD „Věda o dopravě“ - bylo rozesláno 1. oznámení o konání konference
v říjnu 2004, záštitu převzal ministr dopravy, sponzorský dar přislíbil KPM CONSULT
prof. Kovanda:
- Corus Rail Group – projevili zájem o uzavření smlouvy o spolupráci – informace na adr.
www.corusrail.com - požádal katedry, pokud mají zájem na uzavření této smlouvy, aby
do 10.3.04 sdělily své požadavky na odd. zahr. styků
Ing. Hynková:
- oznámila nástup nové pracovnice p. Jiřiny Janákové do ekonomickém odd. – úsek
majetku
prof. Jíra:
- upozornil na připravovanou změnu ve financování doktorského studia (podle úspěšnosti
dokončení studia) – proděkan pro VaV bude této věci věnovat pozornost

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová
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