Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 25
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 12.3.2002
Přítomni:
Prof.. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček,
PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. L. Kulčák, Doc. M. Novák, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Jánešová, Dr. J.
Klečáková, Ing. Z. Čarská, M. Jacura, Ing. Z. Říha, Ing. Fr. Hrubec, Ing. M. Honců
Omluveni:
Prof. B. Duchoň, Prof. J. Kovanda, Prof. V. Skurovec, Prof. Fr. Lehovec, Ing. J. Sodomka
1/ Kontrola zápisu


bez připomínek

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:






nároková částka stipendia pro doktorské studium – návrh 6.000,- Kč pro všechny doktorandy – grémium děkana
souhlasí
- informace o 2. kole soutěže o Výzkumná centra – informace jsou na webových stránkách odboru vědy a
výzkumu
poděkoval katedrám za dodané informace o vynikajících výsledcích výzkumu a vývoje kateder

Doc. Votruba:




informace o celoživotním vzdělávání – vedoucí kateder si prostudují na webových stránkách ČVUT, bude se
projednávat na některém z příštích grémií děkana
vyzval ved. kateder, aby v současné době věnovali zvýšenou pozornost přípravě projektů

Prof. Vlček:




informace k programu Erasmus Socrates – program na výměnu studentů a pedagogů – je možné ještě v
tomto semestru využít neobsazených míst v rámci smluv uzavřených na ČVUT (týká se doktorandů a
diplomantů)
úkol č. 25/1 - vedoucí kateder zajistí informace o možnosti studijních pobytů v rámci programu Erasmus
Socrates mezi doktorandy a diplomanty na svých katedrách; podrobné informace lze získat u Dr. Kubišové
Termín: do 25.3.2002
Odpovídají: vedoucí kateder (návrhy předají Dr. Kubišové)

Doc. Kubát:




FR VŠ – vyhlášení výběrového řízení na r. 2003 – všechny informace jsou na adrese: www.radavs.cz
návrhy projektů musí být předány proděkanovi pro rozvoj do 11.4.2002 do 12.00 hod.
do 18.3.2002 nahlásí katedry témata připravovaných projektů a zařazení do okruhů proděkanovi pro rozvoj

Prof. Jíra:



informace z grémia rektora o Vyhlášení transformačních a rozvojových programů na rok 2002, které je na webu
MŠMT. Pro ČVUT stanovena orientační částka 38,5 mil. Kč., jednotlivé projekty nemají být nižší než 1 mil Kč
a musí důsledně splňovat podmínky uvedené na webu (zejména musí být v souladu s Dlouhodobými záměry
MŠMT a vysoké školy, mít integrační charakter a nemít výzkumný a vývojový charakter). Konečný termín pro
předložení návrhu na MŠMT je 29.3.2002, takže na odbor pedagogiky a rozvoje R ČVUT musí být předloženy
nejpozději do 25.3.2002

3/ Akreditace
Doc. Votruba:



písemná forma akreditačních a reakreditačních materiálů byla předána na AK MŠMT dne 8.3.2002
v současné době se provádějí konečné úpravy materiálů k akreditaci na síti

Prof. Jíra:


při kontrole materiálů před předáním na AK MŠMT byly zjištěny nedostatky, které je nutné ještě odstranit na
síti
Úkoly uložené kolegiem děkana ze dne 12.3.2002:



1.
2.
3.
4.

úkol č. 30/1 –
zajistit, aby tabulky G, H, C 1.1 a C 1.2 byly uvedeny v soulad
doplnit v tabulkách C 1.1 a C 1.2 rozsah vyučovaného předmětu
zkontrolovat katalogové listy z hlediska zařazení (povinné a povinně volitelné předměty)
doplnit anotace tří nejdůležitějších děl v tab. G, H a C 1.1
Termín: do 15.3.2002
Odpovídají: ved. kateder



úkol č. 30/2 - průběžně bude doplněn kód předmětu a rozlišení na kombinované studium - katedry budou
k dispozici slečně Novotné pro doplnění katalogových listů
Termín: do 22.3.02
Odpovídá: doc. Votruba

4/ Výroční zpráva FD ČVUT
Prof. Jíra:




do výroční zprávy ČVUT je třeba doplnit aktivity fakult – výstavy, atd.
fakultní výroční zpráva bude doplněna o kapitolu Hospodaření
návrh fakultní výroční zprávy bude elektronicky zaslán katedrám k případným připomínkám a doplnění
Termín: ihned zaslat p. Tyllerové
Odpovídají: vedoucí kateder

5/ Dotace MŠMT



AS ČVUT schválil rozdělení přidělených prostředků ze státní dotace
do 31.3.2002 musí být vypracovány rozpočty fakult včetně schválení AS fakulty



zasedání AS FD, na kterém bude projednáván rozpočet, se bude konat 26.3.2002 v 15.00 hod.

6/ Různé
Dr. Michálková:


upozornila na to, že u všech nákupů na katedrách z investic se musí nahlásit ekonomickému oddělení – Ing.
Hynkové ihned termín, kdy se tyto investice dávají do provozu

Ing. Hrubec:


informace a pozvánka na přednášku - p. Jeroen Heersem z TU Delft – v zasedačce Na Florenci 25.3.2002 ve
14.00 hod. – informace o přednášce bude na fakultních webových stránkách

V pondělí 18.3.2002 ve 14.00 hod. se uskuteční schůzka řešitelů výzkumných záměrů k finančnímu zabezpečení
výzkumných záměrů na děkanátě v Konviktské.

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

