Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání kolegia děkana FD, konaného 10.6.99

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Prof. P. Jirava, Prof. B. Duchoň, Prof. V.
Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Prof. F. Lehovec, Ing. Z. Votruba, Ing. B. Hřebejk, Doc. M. Jánešová, Ing. Z. Čarská,
Ing. Dvořáček
Omluveni:
Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Prof. J. Dunovský, Doc. M. Novák
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Informace z grémia ved. pracovníků ČVUT
Prof. Moos:
 informoval o jednání kolegia rektora a úkolech vyplývajících pro fakulty
3. Agendy proděkanů
Děkan vyslovuje poděkování a uznání proděkanovi Doc. Jírovi za práci, kterou s týmem spolupracovníků
vykonal pro tvorbu důležitých dokumentů fakulty (Statut atd.)
Doc. Vlček:
 na rektorát ČVUT byl odevzdán materiál k akreditaci fakulty, l kopie bude založena na odd. VVČ a 1
kopie v sekretariátu děkana
 vědecké záměry. urychleně je třeba vyplnit návrhové listy. Pokud spolupracuje jiná fakulta, je nutno
sepsat dohodu o převodu finančních prostředků - tiskopis je u Dr. Michálkové
 zasedání vědecké rady 25.6.99 - informace o přípravě
Úkol: je třeba zjistit, zda oponenti a členové jmenovací a habilitační komise se dostaví. Jinak bude
termín posunut na 2.7.99.
Zajistí: proděkan pro VVČ
Doc. Drastík:
 vnitřní předpisy - Stipendijní řád je schválen.
 přijímací zkoušky v Děčíně proběhly 9.6.99 - vyslovuje se poděkování K611 za zajištění.
 přihlášeno 83 studentů, dostavilo se 51 studentů, 7 se omluvilo
 Bílá kniha byla odevzdána do tisku
 plán skript - 21.6.99 je redakční rada; ještě je možno několik titulů zařadit - nahlásit Doc. Drastíkovi do
20.6.99
 oznámil termín konání promoce, a to 1.7. v 9.00, 11.00 a 13.00 hod., katedry zajistí účast pedagogů
 celý příští týden se konají přijímací zkoušky, komise jsou zajištěny, bezpodmínečně je nutná plná účast
všech členů komisí
 úprava studijních plánů - zpracoval návrh, který bude dán k diskusi, spočívající v posílení přednášek
(poměr 1: 0,8 ve vztahu ke cvičením z předmětů). Vedoucí kateder zváží možnost zapojení doktorandů do
výuky tak, aby to přineslo úspory katedrám.
Dr. Michálková:

předložila návrh ceníku služeb poskytovaných FD v budově Na Florenci. Ceník byl schválen všemi
přítomnými členy kolegia bez připomínek
 upozornila, že na poradě tajemníků bylo konstatováno, že všichni řešitelé jednotlivých výzkumných
záměrů mají obdržet dopis s konkrétním rozdělením finančních prostředků
 v případě, že se na řešení výzkumného záměru podílí pracovník jiné fakulty ČVUT, je nutno sepsat
dohodu o spolupráci při řešení výzkumného záměru a převodu finančních prostředků. Vzor je k dispozici
u tajemníka fakulty a odd. VVČ. Na základě sepsané dohody provede ekonomické odd. fakulty převedení
finančních prostředků
4. Příprava na Gaudeamus, Prospectus


Doc. Skurovec:
 dokončuje se nové vydání PROSPECTU
 Gaudeamus - dohoda s Ing. Šedovou z odboru pedagogiky a rozvoje RČVUT o zapůjčení panelu
5. Síťové služby na FD
Doc. Jíra:
 podal informaci o současném stavu síťových služeb na fakultě
 je potřeba zajistit záložní server, který fakulta dosud nemá. Návrh: soustředit investiční prostředky z
vědeckých záměrů
6. Různé
Dr. Kubišová:
 do září bude dodán seznam všech škol v ČR, kam by bylo možné zaslat propagační materiály fakulty
 úroveň výuky jazyků na fakultě je taková, že studenti jsou připraveni úspěšně obstát v jazykových
zkouškách podmiňujících účast na zahraničních stážích a studiu v zahraničí
 informovala o výjezdním zasedání K615, které se koná 28.6.99 - všichni členové kolegia jsou zváni
Prof. Moos:
 poděkoval Doc. Skurovcovi za přípravu setkání seniorů vysokoškolských dopravních oborů na půdě FD
Doc. Skurovec:
 zhodnotil průběh konference o vysokorychlostní železniční dopravě, konané v objektu FD ČVUT Na
Florenci 3.6.99. Konferenci pořádala Asociace vysokorychlostní železniční dopravy, Asociace dopravních
inženýrů a ČVUT - fakulta dopravní. Účast delegátů na konferenci byla vysoká a konference byla
hodnocena jako velice úspěšná.
Prof. Lehovec:
 připomíná, že v r. 2000 by se podle plánu měla konat na FD vědecká konference
Prof. Moos:
 navrhuje konferenci pod názvem "Doprava - vědní disciplína" s termínem konání 17. listopadu 1999;
organizací pověřeni: Doc. Skurovec, Prof. Svoboda, Prof. Vlček
Doc. Vlček:
 byly podány 2 projekty 5. rámcového programu, 1 projekt podal Doc. Novák a 1 projekt Doc. Vlček
Doc. Jíra:
 upozornil na nutnost dodržovat provozní hodiny v objektech fakulty, aby bylo možné zamezit
nekontrolovatelnému pohybu osob v nočních hodinách mj. i zapnutím bezpečnostního systému, který byl
z tohoto důvodu nainstalován.

Příští kolegium děkana se koná v úterý 29.6.1999 ve 13.00 hod.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Dr. L. Michálková

