Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 13.4.99

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Prof. P. Jirava, Prof. B. Duchoň, Prof. J.
Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Ing. B. Hřebejk, Ing. Z. Votruba, Prof. F. Lehovec, Doc. M. Novák,
Doc. M. Jánešová, Ing. Z. Čarská
Omluveni:
Doc. V. Skurovec, Doc. J. Jíra
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Informace z kolegia rektora
Prof. Moos:
 návrhy na Felberovu medaili a medaili ČVUT - děkan navrhuje za katedru 614 na udělení stříbrné
Felberovy medaile Ing. Votrubu - kolegium souhlasí; ostatní ved. kateder připraví své návrhy do příštího
kolegia
 potvrzený seznam akreditovaných studijních programů - přehled studij. programů a oborů FD je přílohou
k zápisu
 informace o přípravě podkladů pro rozpočet na r. 2000 na MŠMT
 výroční zpráva ČVUT za rok 1998 - FD předala na ČVUT Výroční zprávu zpracovanou podle dané
osnovy v termínu; zpráva za fakultu byla předána k projednání na zasedání AS FD 14.4.98
 informace o připravovaných průkazech studentů
 Statut ČVUT - fakultní statuty dopracovat podle doporučeného vzoru
3. Podklady pro akreditaci (doplnění)

Doc. Vlček:
- podklady pro akreditaci budou po doplnění po dohodě s prorektorem Havlíčkem předány
ve středu 14.4.99
4. Statut fakulty a jeho přílohy (Bílá kniha)
Prof. Moos:
 všichni členové kolegia dostali poslední verzi návrhu Statutu fakulty i jeho příloh k připomínkám - po
zahrnutí připomínek Doc. Vlčka a Ing. Votruby bude tento návrh předán AS FD k projednání na zasedání
18.4.99 - kolegium souhlasí
V této souvislosti děkan vyslovil poděkování celé komisi vedené Doc. Jírou za práci na přípravě Statutu fakulty.
Kolegium vysoce oceňuje výsledek této náročné a pro fakultu důležité práce. Statut i s jeho přílohami bude po
schválení v AS FD zahrnut do Bílé knihy fakulty.

5. Vzorec pro přidělování mzdových prostředků na jednotlivá pracoviště, katedry. Příprava rozpočtu.
Prof. Moos:
 všichni ved. katedry byli seznámeni se vzorcem pro výpočet mzdových prostředků. Vzorec doplněný
výkladem bude sloužit pro orientační výpočet mzdových prostředků na katedry.
Kolegium předložený vzorec schvaluje, bude předán k diskusi v AS FD.
Dr. Michálková:
 všem členům kolegia byly předány tabulky rozpisu příspěvku podle přidělené částky rozpočtu a podle
potřeb fakulty
Děkan vyzval všechny přítomné využít k řešení deficitu mezi potřebami a příjmy fakulty mj. i doplňkových
činností.
Kolegium souhlasí s předáním návrhu rozpočtu s výkladem ke schválení AS FD - na dalším jednání kolegia
děkana bude předložen návrh rozpočtu pro katedry.

6. Informace o rozvoji pracoviště v Děčíně
Prof. Moos:
 děkan informoval o setkání děkanů a tajemníků FD a FJFI ČVUT a představitelů města Děčín:
- trvá podpora tohoto pracoviště ze strany představitelů města
- probíhá jednání o převzetí objektu do správy fakult
- je nutné vyřešit problém s převodem koleje na SUZ
- je třeba oživit zájem studentů o studium na tomto pracovišti
- úkol - zvýšit počet pedagogů z tohoto regionu; v této souvislosti děkan poděkoval všem, kteří se
na výuce v Děčíně podílejí
- navrhuje zorganizovat některé z příštích zasedání kolegia děkana v Děčíně
Kolegium souhlasí s návrhem, aby se kolegium děkana konalo 11.5.99 od 10.00 hod. na pracovišti v Děčíně.

7. Různé
Prof. Moos:
- informoval o projeveném zájmu firmy ČSAD Brno Holding a.s. o absolventy naší fakulty
Úkol pro proděkana pro pedagogickou činnost: u studentů 5. ročníků zajistit souhlas s uveřejněním osobních
dat za účelem možnosti získání zaměstnání.
Prof. Jirava:
 informace o konání Pragotraffic - vstupenky pro studenty naší fakulty jsou k dispozici zdarma na
sekretariátě K612
Ing. Votruba:
 informace o konání 1. schůzky ke změnám studijních plánů
Doc. Vlček:
 FR VŠ - informoval o tom, že 2 projekty FD ze 6 podaných byly přijaty
 informoval o konání Workshopu v Praze na téma intermodální dopravy
Doc. Drastík:
 ke schůzce ke změnám studijních plánů - informace o změnách kreditů se souhlasem ved. kateder - další
informace na příštím kolegiu děkana
 informace o přijímacím řízení:
- přihlášeno 1273 - ke studiu magisterskému
23 - ke studiu kombinovanému

14 - ke studiu navazujícímu (z Děčínského pracoviště)
Příští kolegium děkana se koná 20.4.1999 ve 14.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

