Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 5
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 10.6.2003
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Ing. M. Kalika, PhD., Prof.
B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Skurovec, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, PhD.,
M. Jacura, Ing. J. Machytka, Ing. J. Čarský, Doc. M. Hobza, Ing. J. Machytka
Omluveni:
Prof. J. Kovanda, Prof. M. Vlček, Doc. B. Kubát, Prof. V. Svoboda, Prof. L. Kulčák, PhDr. S.
Holíková,
1/ Kontrola zápisu
-

úkol č. 4/32 - doplnění webových stránek katedrami + podklady z kateder pro fakultní
elektron. propagač. materiály (vč. včasného nahlášení nových pracovníků)
Termín: termín prodloužen do konce června
Odpovídají: ved. kateder (sekr. kateder zašlou informač. managerovi fakulty p. Krčálovi)

-

k úkolu č. 3/2 – všichni členové grémia dostali harmonogram rekonstrukčních prací
v Horské i v Konviktské s tím, že informace bude doplněna o seznam místností, kam bude
možné po dobu rekonstrukcí uskladnit cenné věci z kateder a oddělení

-

úkol č. 4/2 – předat proděkanovi pro rozvoj rozmístění zaměstnanců a doktorandů
v místnostech kateder vč. výhledového požadavku a typu pracovního poměru
Termín: trvá
Odpovídají: ved. kateder

-

úkol č. 5/2 - připravit předběžný rozpočet na Almanach FD ČVUT
Termín: do 8.4.2003
Odpovídá: Doc. Pohl
Úkol nebyl splněn.

2/ Přijímací řízení
Doc. Votruba:
- informoval o průběhu přijímacích zkoušek, hlavní přijímací komise zasedá 19.6.2003
3/ Státní závěrečné zkoušky
Doc. Votruba:
- státní závěrečné zkoušky budou probíhat v týdnu od 23.6. do 27.6. v oborech: AI – 10 studentů, DI – 13 studentů, PL – 5 studentů a ME – 24 studentů
- komise jsou jmenovány a je vypracován časový harmonogram vč. zajištění místností, kde
se zkoušky budou konat

Prof. Jíra:
- informoval o změnách ve Statutu Ceny prof. Vlčka - komise pro udělování bude pracovat
ve složení: Prof. Ing. Petr Moos, CSc. – předseda, Ing. Jana Klečáková, Ph.D. – tajemník,
Doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc., Prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc., Doc. Ing. Jiří Máca,
CSc. - FSv ČVUT, Doc. Ing. Luboš Janko, CSc. - FS ČVUT, Ing. Karel Huml SKANSKA ŽS a.s. a zvýší se finanční odměna, a to: 1. cena 12000,-Kč, 2. cena 9000,-Kč,
3.cena 7000,-Kč.
4/ Vyhodnocení oslav 10. výročí FD ČVUT
Prof. Jíra:
- všechny akce, které se v rámci oslav uskutečnily, tj. konference, slavnostní zasedání VR a
AS FD v Betlémské kapli i společenské setkání v Masarykově koleji, byly hodnoceny
hosty i ostatními účastníky oslav velmi dobře
5/ Mimořádná finanční podpora rektora jednotlivcům a týmům
Prof. Jíra:
- návrhy fakulty podávané na ocenění vědeckého týmu: prof. Novák, prof. Jíra a Dr. Klečáková, Ing. Sodomka
-

návrhy podávané fakultou na ocenění vědec. pracovníka: Ing. Nagy, doc. Svítek a doc.
Votruba, prof. Moos, prof. Duchoň

6/ Příprava VR FD
Prof. Moos:
– poslední zasedání VR FD v tomto ak. roce se koná 20.6.03 v 9.00 hod. Na Florenci,
vzhledem k programu zasedání je účast všech přítomných členů VR nutná
–

seznámil členy grémia se složením habilitační komise Ing. Nagy a hodnotící komise pro
jmenování profesorem Doc. Kavalce, bude projednáváno na VR dne 20.6.2003

7/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:
- úkol č. 1/5 - katedry zajistí kontrolu údajů v komponentě KOS v databázi doktorandů a 1
výtisk tiskové sestavy doktorandů odsouhlasený ved. katedry (příp. s návrhem na změny)
předají do odd. VaV
Termín: do 18. června 2003
Odpovídají: ved. kateder
-

úkol č. 2/5 – vyplněné hodnocení doktorandů, kteří zahájili studium k 1.10.2002 předají
katedry
do
odd.
VaV.
Formulář
je
k dispozici
na
adrese:
H:/Katedry/Zamery/Studijni/DShodnoc.doc
Termín: do 30.6.2003
Odpovídají: ved. kateder

-

úkol č. 3/5 – katedry provedou kontrolu práce doktorandů a ty, kteří neplní své povinnosti, navrhnou na vyloučení
Termín: do 30.6.2003
Odpovídají: vedoucí kateder
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Doc. Votruba:
- požádal vedoucí kateder, aby věnovali pozornost informacím a požadavkům studijního
oddělení, které jsou jim rozesílány elektronickou poštou
-

informace o návrzích témat diplomových prací, které zaslaly fakultě ČD a.s. v rámci dohody o spolupráci – informace v sekr. děkana

Dr. Kalika:
- FR VŠ – informoval o vyřazení projektu Ing. Hölzla z administrativních důvodů
8/ Různé
Prof. Jíra:
- všichni ved. kateder dostali písemnou informaci prorektora ČVUT prof. Macháčka
k habilitačnímu a jmenovacímu řízení vč. formuláře „Zadávací list pro vydání habilitačního nebo inauguračního spisu“
-

informace o dopisu předsedy České společnosti pro mechaniku k ceně Prof. Babušky
v oboru počítačových věd – statut cena je na adrese www.csm.cz

-

informace o 2. ročníku soutěže ČESKÁ HLAVA - informace vč. statutů jednotlivých cen
jsou k dispozici v sekr. děkana

-

úkol č. 4/5 – katedry zašlou sekr. děkana přehled služeb na katedrách v době prázdnin
Termín: do 28.6.2003
Odpovídají: vedoucí kateder

-

zajištění výuky v 1. ročníku bakalářského strukturovaného studijního programu – zástupci
kateder potvrdili, že výuka je ze strany kateder zajištěna

Dr. Michálková:
-

informovala o tom, že 3 studenti FD uspěli v plné míře se žádostmi na nadaci prof. Hanzla a doporučila katedrám, aby studenti tuto možnost v plné míře využívali

-

upozornila na možnost úspor za telef. hovory při využívání předvolby 94 místo 0 – všichni dostali informaci elektronicky

-

informovala o čerpání přidělených prostředků katedrami za první 4 měsíce letošního roku
a požádala ved. kateder o rovnoměrné čerpání ze všech prostředků, které mají katedry
k dispozici

Dr. Kubišová:
- SOCRATES – apelovala na katedry, pokud mají možnost uzavřít bilaterální smlouvy, aby
tak urychleně učinily
Dr. Klečáková:
-

na webových stránkách fakulty jsou umístěny všechny hromadné mailové adresy fakulty

-

k 1. září bude uvedena do provozu elektronická objednávka softwarů (viz mail od správce)
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M. Jacura:
- rozloučil se s členy grémia, končí magisterské studium na fakultě a proto nebude dále působit jako zástupce studentské části AS

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