Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 2/2007
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 13.3.2007
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Z. Votruba, doc. P. Vysoký, prof.
V. Skurovec, Doc. Taufer, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Ing. First, doc. O. Pastor, Mgr. P.
Bíla, Doc.Šachl ,PhDr. S. Holíková, Mgr. Bala, , doc.T. Brandejský, Tomáš Filla, doc. J.
Sodomka
Omluveni:
JUDr. Michálková, prof. Vlček , prof. Kovanda
Program:
1) Úvod – kontrola zápisu ( Prof.Moos)
2) Zpráva o přípravě akreditační dokumentace

(Prof. Votruba)

3) Informace o jednání s rektorem ČVUT o využití prostor v Horské
( výuka v pátek )

(Prof. Moos)

4) Příprava konference k 300tému výročí ČVUT (Prof.Votruba, Doc. Kubát )
5) Informace ohledně změny statutu FD
6) Zprávy proděkanů
7) Různé

1) Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek, kontrola úkolů
2) Zpráva o přípravě akreditační komise
Prof. Moos
- poděkoval přítomným za odvedenou práci na přípravě materiálů pro akreditaci
Prof. Votruba
- informoval přítomné o předání vyplněného dotazníku pro hodnocení činnosti o
akreditovaných činností FD do sekretariátu Akreditační komise dne 13.3.2007
3) Informace o jednání s rektorem ČVUT o využití prostor v Horské
Prof. Moos
- informoval přítomné o průběhu jednání rektora s děkany jednotlivých fakult dne 5.3.07,
kde rektor ČVUT vyjádřil svůj názor nepodpořit žádost FD o přidělení více prostor pro
výuku ( přes kritický nedostatek kanceláří + laboratoří)
- dne 7.3.07 zaslán dopis rektorovi ČVUT s dalšími údaji potvrzujícími oprávněnost
požadavků FD
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- ocenil přínos Doc. Brandejského a Ing. Schmidta při přípravě nového studijního programu a
záměru zřídit nový ústav FD – „Ústav designu dopravních a telekomunikačních prostředků a
služeb“
Na příštím kolegiu děkana bude tento návrh podrobně projednán
Doc. Brandejský přednese podrobné informace na příštím grémiu děkana

4) Příprava konference k 300tému výročí ČVUT (Prof.Votruba,Doc. Kubát )
Doc. Kubát
Konference „Od

koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům“
Termín konání: 17.-19. dubna 2007
Doprovodné akce – 17.4.2007 ve 20 hod. koncert skupiny Spirituál Kvintet v BK
18.4.2007 prohlídka Prahy – jízda historickou tramvají – společenský večer

Další připravované konference:

Konference Eurotraffic 2007 – Masarykova kolej
Termín konání: 21.-22.3.07
Podrobnější informace a program: viz web. stránky fakulty

Konference ITC- K620
Termín konání: květen 07

Transport Science and Technology Congress (TRANSTEC) Prague 2007
Termín konání: 13.-15. září 2007

Konference „Využití poznatků biomechaniky a konstrukční mechaniky pro bezpečnost a
pohodlí vozidel“- K 616
Termín konání: říjen 2007
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5/ Informace ohledně změny statutu FD
Prof. Moos informoval o úpravách statutu FD a požádal předsedu akademického senátu o
předložení těchto úprav ke schválení do AS FD

Doc. Sodomka
informoval o průběhu zasedání AS FD dne 7.3.07
-

byl znovu schválen organizační řád FD

-

název změny ústavu 615 schválen v tomto znění – „Ústav jazyků a společenských věd“

-

odsouhlaseno používání již dříve zavedené zkratky kupř. „K 611“

-

schváleno udělení medaile prof. Gerstnera navrženým kandidátům
•

Prof. Faberovi

•

Ing. Faranovi

•

Ing. Holandovi

•

Mgr. Bílovi

6/ Zprávy proděkanů
Doc. Vysoký
-

informoval přítomné o rozeslání dopisu všem vedoucím ústavů

Věc: Nabídka projektů a oborů pro magisterský studijní program „Technika a technologie
v dopravě a spojích“ navazující na program bakalářský se standardní dobou studia 2 roky
-

seznam nových projektů pro navazující studium odevzdat nejpozději do 6. dubna 2007

Dr. Čarskému

Dr. Kaliková
-

dne 30.3. 07 ve 13 hod. proběhne slavnostní otevření učeben 409,410

Prof. Votruba
-

vznesl požadavek o doplnění web stránek jednotlivých ústavu FD – umístit prezentace
ústavů na web vč. anglické verze

Prof. Jíra
-

reakreditace studijních programů – termín 30.4.07
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7/ Různé
Prof. Moos
- poděkoval zástupci K 616 Ing. Firstovi za vynikající prezentaci FD a Ústavu dopravní techniky
na výstavě Motocykl 07 – crash test, důraz na bezpečnost

- chybí autoevaluace – navrhnout možné mechanismy – příští grémium

Prof. Skurovec
- na pracovišti Děčín se připravuje možnost školení (kurzů) pracovníků bezpečnosti práce a to v
rámci činnosti Technologického institutu. Školitelem by byl Ing. Bučina, který má všechny
potřebné certifikáty. Toto by mohlo být spojeno s kurzy na přepravu nebezpečných zásilek.
Školitelem

by

byl

doc.

Uhříček.

Materiály

se

v

současné

době

zpracovávají.

- k žádosti o školení přednesené Ing. Firstem: školení k vyhlášce by mohlo být organizováno i
Děčíně v rámci Technologického institutu

Ing. First
- podal žádost o zakoupení potřebných legislativních materiálů – norem, zákonů atd.pro potřeby
K 616 (vypracovaný seznam potřebných dokumentů bude zaslán tajemníkovi fakulty)

Mgr. Bíla
-

požádal o umístění legislativních materiálů , kupř. Zákoníku práce do knihovny FD
zajišťuje : Ing. Schmidt

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
děkan fakulty

Zapsala: Osifová
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