Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 12
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 11.5.2004
Přítomni:
Prof. J. Jíra, Prof. P. Moos, Dr. M. Kalika, Doc. Z. Votruba, Prof. M. Vlček, Doc. B. Kubát, Prof.
B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Doc. M. Jánešová, Dr. J. Klečáková, V.
Faltus, Ing. L. Hynková, Ing. D. Kočárková, Ing. J. First, Ing. J. Machytka
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Prof. J. Kovanda, Prof. V. Skurovec, Doc. J. Sodomka, Prof. L. Kulčák,
PhDr. S. Holíková

1/ Kontrola zápisu
-

bez připomínek

2/ Reorganizace kateder oboru ME
Prof. Jíra:
- návrh reorganizace kateder ME byl předložen ke schválení AS FD, návrh byl schválen po
upřesnění rozdělení předmětů podle zaměření kateder
-

bude vypsáno výběrové řízení na místa vedoucích kateder a jmenována výběrová komise,
jejímž předsedou bude jmenován doc. B. Kubát

-

další personální obsazení kateder je v pravomoci nových vedoucích kateder

3/ Evaluace FD ČVUT
Prof. Jíra:
-

evaluační komise EU navštíví FD ČVUT 13.5.04 v 9.00 hod.; jednání se zúčastní za
vedení fakulty prof. Jíra, doc. Votruba, Dr. Kalika, prof. Duchoň a Ing. Kočárková

-

v 9.40 hod. se evaluační komise sejde se zástupci studentů

4/ Přijímací řízení na ak. rok 2004/2005 (zejména navazující mag. studium)
Doc. Votruba:
-

požadavek na sestavení komisí pro přijímací řízení byl rozeslán všem katedrám

-

sestavení komise pro navazující magisterské strukturované studium bude věnována
zvýšená pozornost – v této komisi by měli být zastoupeni význační členové jednotlivých
oborů – složení komise je v kompetenci pedagogického proděkana

-

stanovisko komise musí být uvedeno v zápise u každého studenta, zúčastňujícího se
přijímacího řízení

5/ Příprava Vědecké rady FD

Prof. Moos:
-

zasedání VR FD se koná 21.5.2004 v 9.00 hod. Na Florenci

-

program:
- profesorská přednáška doc. Kavalce zatím je v programu i přes zamítavé vyjádření
hodnotící komise,
- návrhy na nové školitele DS a návrhy na doplnění oborových rad
- aktualizace dlouhodobého záměru
- přehled o doktorandských studiích
- informace o akreditaci doktorských studijních programů v anglickém jazyce
- schválení komise pro profesorské řízení Doc. Votruby

6/ Dlouhodobý záměr
Dr. Kalika:
- předložil koncept aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005
-

úkol č. 12/1 - připomínky k předloženému návrhu dlouhodobého záměru předat
proděkanovi pro rozvoj Dr. Kalikovi (kladnou i zápornou odpověď)
Odpovídají: vedoucí kateder
Termín: do 17.5.04 do 16.00 hod.

7/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:
- slavnostní zasedání VR ČVUT se koná v Betlémské kapli 25.5.2004 v 10.00 hod.
Prof. Jíra:
- informace k síti Excellence – koordinátorem je prof. Moos s tím, že všichni ved. kateder
mu musí být nápomocni, pokud se na ně prof. Moos obrátí
Doc. Votruba:
- apeloval na všechny ved. kateder, aby přihlédli při volbě témat projektů v projektově
orientované výuce vzhledem k zahájenému strukturovanému studiu
Dr. Kalika:
- informoval o pozdržení rekonstrukce elektr. rozvodů v Horské - vzhledem k novému
zákonu o výběrových řízeních se přípravné řízení zdrží (výběrové řízení bude provádět
rektorát)
Prof. Jíra:
- informoval o problému se stavebním záborem před budovou fakulty Na Florenci

8/ Různé
Prof. Jíra:
- poděkoval Dr. Hykšové a jejím dalším kolegům za perfektní zorganizování fakultního
plesu
-

informoval o jednání pana rektora, kvestora, zástupců fakult a SÚZ, na kterém se pokusili
nalézt společné řešení výše finančních úhrad fakult a součástí pro akce v Betlémské kapli
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a sportovištích. Bylo dohodnuto: - Betlémská kaple - bude zachován prozatím stav stejný
jako před předáním Betlémské kaple SÚZ, sportovní zařízení – k dohodě zatím nedošlo,
prozatím platí stejný sazebník jako v loňském roce, bude dále projednáváno ve vedení
ČVUT
-

seznámil ved. kateder se návrhem kritérií pro udělování mimořádných odměn za
celofakultní aktivity – návrh rozdělení výše odměny podle typů projektů a dalších akcí –
návrh byl schválen kolegiem děkana

Ing. Hynková:
- všichni členové grémia děkana dostali tabulky čerpání VZ, grantů a projektů v r. 2004 a
upozornila na to, že opět není rovnoměrné čerpání
-

úkol č. 12/2 - všichni řešitelé do týdne předají Ing. Hynkové rozpis finančních prostředků
nebo zprávu o stavu, ve kterém je uzavření smlouvy k těmto projektům
Termín: do 18.5.2004
Odpovídají: vedoucí kateder

Ing. Machytka:
- 13.5.2004 se koná na katedře letecké dopravy kontrola (MAST TEAM VISIT), za vedení
fakulty se zúčastní Mgr. Bala, zástupce proděkana pro pedagogickou činnost
Prof. Moos:
- informoval o podílu fakulty na vypracování státní dopravní politiky Ministerstvem
dopravy ČR
Dr. Klečáková:
- vzor informačního CD ČVUT dostali všechny katedry
- úkol č. 12/3 - do 16.6.2004 musí všechny katedry odevzdat upravené podklady za katedru
a zaslat odd. počítač. tech. a síťových služeb (Ing. Krčál).
Termín: do 16.6.2004
Odpovídají: vedoucí kateder
-

fakultní kopírka v Konviktské je přístupná všem pracovníkům fakulty na zaměstnanecké
karty

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