Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 08/2009
z 8. zasedání grémia děkana FD konaného dne 13.10. 2009 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

Přítomni:
prof. Svítek Dr. Schmidt, prof. Přibyl, prof. Jíra, doc. Hanus, prof. Zelinka, prof. Vlček, Dr. Hrubeš,
doc. Brandejský, Mgr. Bala, doc. Šachl, PhDr. Holíková, doc. Pastor, Bc. Košťálová, dr.Říha,
Dr. Kaliková, Dr. Němec
Omluveni:
prof. Moos, prof. Skurovec ,doc. Jirovský, prof. Kovanda, doc. Čarský

Program:

1)

Úvod –kontrola zápisu - prof. Svítek

2)

Zprávy z kolegia rektora – prof. Svítek

3)

Ekonomické informace a termíny uzávěrek– dr. Schmidt

4)

Zpráva o ukončení zápisu + akreditace – doc. Čarský

5)

Harmonogram rozšiřování prostor FD – dr. Kaliková

6)

Zahraniční spolupráce – prof. Zelinka

7)

Zpráva o doktorském studiu – prof. Jíra

8)

Různé

1) Úvod – kontrola zápisu
- bez připomínek
Prof. Svítek v úvodu informoval přítomné o současném zdravotním stavu prof. Moose

2) Zprávy z kolegia rektora - prof. Svítek
-

informoval o:
Rozvojových projektech
Financování VŠ v ČR
Financování výzkumných záměrů

Prof. Svítek dále informoval o Mezinárodním kongresu účastníků kosmických letů, jehož část
se konala na Fakultě elektrotechnické ČVUT ve dnech 6. 10. a 8. 10. 2009
velmi významná udá
ý

3) Ekonomické informace a termíny uzávěrek – Dr. Schmidt
-

informoval přítomné o čerpání mzdových prostředků jednotlivých ústavů ke konci roku
2009
do konce měsíce listopadu 09 vyčerpání projektů a grantů
15.11.09 účetní uzávěrka doplňkové činnosti, nutnost dočerpat všechny doplňkové
činnosti , které končí 12/2009.
všechny termíny účetních uzávěrek budou rozeslány všem vedoucím ústavů do e-mailu

4) Zpráva o ukončení zápisu + akreditace – doc. Čarský – přednesl prof. Svítek
-

informoval o připravené reakreditaci 3letého bakalářského studia, materiály budou
doručeny akreditační komisi během příštího týdne
prof. Svítek poděkoval doc. Čarskému a celému akreditačnímu týmu za jejich
příkladnou práci
prof. Svítek dále informoval o výsledku přijímacího řízení na FD pro akademický rok
2009/2010
Přehled výsledků přijímacího řízení pro rok 2008//2009 a 2009/2010 jsou přílohou č.
1 tohoto zápisu

5) Harmonogram rozšiřování prostor FD – dr. Kaliková

-

informovala o průběhu schůzky s děkanem Fakulty strojní, která se uskutečnila 9.10.09
z budovy Stará Horská bude vymístěna Katedra jazyků a Katedra ekonomiky v průběhu
roku 2010
na počátku roku 2011 bude uvolněna celá budova v Horské

6) Zahraniční spolupráce - prof. Zelinka

-

-

-

informoval o svém záměru požádat na grémiu děkana vedoucí jednotlivých ústavů o
přehled o projektech a výzkumných záměrech a jejich financování z mimo fakultních
zdrojů
informoval o prezentaci FD na mezinárodní konferenci v Argentině
ERASMUS snížení příjmů pro jednotlivé fakulty- nutnost krátit délku pobytu
požádal vedoucí ústavů o zaslání informace o nejvýznamnějším projektu na daném
ústavu, jenž bude zahrnut do souhrnné prezentace o projektech FD. Tato prezentace
bude následně k dispozici všem pracovníkům FD pro využití při účasti na
mezinárodních konferencích, prezentacích apod.
T: 25.10.2009 zaslat vybraný projekt do e-mailu

7) Zpráva o doktorském studiu – prof. Jíra
-

informoval o doktorském studijním programu
v roce 2010 reakreditace 3 doktorských programů

8) Různé

-

Dr. Němec
dne 23.9. 09 požádal prof. Havlíček AS FD o podporu při volbě rektora ČVUT
AS FD vyslovil souhlas s nominací
V tomto roce proběhne též volba děkana Fakulty dopravní, předsedou volební komise
byl jmenován Ing. Martin Jacura

Prof. Svítek
-

-

informoval o přípravách k založení Certifikační laboratoře pro elektronický mýtný
systém , který je diskutován s Ministerstvem dopravy ČR
ke dni 1.10.09 byla založena při Ústavu řízení dopravních systémů a logistiky Laboratoř
intermodální dopravy a logistiky. Vedoucím laboratoře byl jmenován Doc. Ing.
Ladislav Bína, CSc.
informoval o svém zvolení do představenstva nově založené Technologické platformy
silniční doprava

Mgr. Bala
-

informovala přítomné o zahájení kurzu češtiny (19.10.09) a současně požádala vedoucí
ústavů, aby svým zahraničním studentům nabídli tuto možnost k využití. Podrobné
informace o kurzu budou zaslány organizátory všem vedoucím ústavů do e-mailu

Dr. Říha
-

-

informoval o zdařilém průběhu koncertu „Africká mše“ jehož výtěžek byl věnován
charitativní organizaci Člověk v tísni a prostředky budou použity na stavbu škol
v Africe. Výtěžek za FD činil 40.000,- Kč. Dr. Říha poděkoval všem přítomným za
projevený zájem a podporu této akce
informoval o konání Dnu otevřených dveří na akademii věd
současně požádal přítomné o zaslání návrhu exponátu, který by reprezentoval FD a
zvýšil zájem o studium na naši fakultě

Dr. Hrubeš
-

-

požádal o spolupráci při přípravě aktualizovaného seznamu předmětů vyučovaných v
anglickem jazyce pro následující akademický rok, pro zahraniční studenty v programu
ERASMUS.
Lze i připojit informace o náplni předmětů, doporučené literatuře, klíčových slovech
apod.
podrobné informace zašle Dr. Hrubeš všem vedoucím ústavů do e-mailu, současně
požádal přítomné o reakci do konce měsíce října

Zapsala: Osifová

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
zastupující děkan fakulty

