Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 08/2007
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 13.11.2007 v Konviktu v místnosti č. 314
Přítomni:
Prof. P. Moos, doc. M. Svítek, Doc. Sodomka, doc. B. Kubát, prof. Z. Votruba, doc. P.
Vysoký, doc. J. Šachl, prof. M. Vlček, doc. O. Pastor, Mgr. V. Bala, Ing. J. First, PhDr. S.
Holíková, doc.T. Brandejský, doc. Volner, Ing. Krčál, L. Hynková
Omluveni:
prof. J. Jíra, Prof. Kovanda, Dr. J. Kaliková, prof. B. Duchoň, Doc. Hanus, prof. Skurovec,
T. Filla, Ing. Schmidt

Program:
1)

Úvod, kontrola zápisu

2)

Kontrola projektu Atraktivita – Dr.Říha

3)

Příprava nového studijního oboru „Inteligentní dopravní systémy“ – Doc. Svítek

4)

Projekt studijního zaměření – oboru „Bezpečnostní inženýrství“
(magisterské studium) – prof. Moos

5)

Podpora z fondu EU – 7. rámcový program

6)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- prof. Vlček vznesl připomínku k zápisu ze 7. zasedání grémia děkana (9.10.07) k bodu 3.
– Změna zkouškového systému - Ústav aplikované matematiky
- stanovisko k tomuto bodu je přílohou tohoto zápisu
2. Zprávy z grémia Rektora
Prof. Moos
- informoval o průběhu vyjednávání k rozpočtu VŠ na rok 2008
- podfinancování VŠ - rozpočet snížen o 2-3 mld. Kč
- premiér přislíbil navýšení rozpočtu VŠ o 1 mld. Kč
- vyjádřena nespokojenost se současným stavem – dále pokračovat v jednáních ve
snaze zlepšit finanční situaci na VŠ
Závěr: Grémium ČVUT se seznámilo s postupem projednávání financování vysokých škol,
souhlasí s ním a vyjádřilo rektorovi podporu v této oblasti v dalších jednáních

-

náklady na jednoho studenta cca 65.000,- Kč

Úkol: Vypracovat kalkulaci nákladů na 1 studenta Fakulty dopravní
Zajišťuje: Ing. Schmidt

-

Termín: grémium děkana

kvestor požádal o včasné podklady k pravidelným ekonomickým uzávěrkám

Prof. Moos
-

upozornil přítomné na možnost zapojení se do operačního programu VaVPI

-

( Národní operační rámec – Ministerstvo školství)

-

požádal vedoucí jednotlivých ústavů, aby prostudovali nabízená témata
v programu VaVPI a zvážili možnost svého zapojení

3. Kontrola projektu Atraktivita
Dr. Říha
-

předal přítomným materiál k připomínkám projektu Atraktivita

-

upozornil na nedostatky v zaslaných materiálech od jednotlivých ústavů a požádal
přítomné o nápravu

-

požádal Ing. Krčála o spolupráci při tvorbě internetových stránek

-

obrázky integrovat do formy plakátu (velikost A2)

-

film o Fakultě dopravní bude dokončen do konce roku

-

scénář bude zaslán ke schválení prof. Moosovi

-

navrhl v rámci konference k 15. výročí FD oslovit pedagogy SŠ ( projednat
možnost sníženého vložného)

Doc. Vysoký
-

navrhl pozvat studeny středních škol na studentskou konferenci FD – projekty

úkol: vedoucí ústavů byli požádání o zaslání reakce na danou prezentaci a její případné
doplnění

4/ Inteligentní dopravní systémy
Doc. Svítek
-

předal přítomným členům grémia vypracovaný dokument
viz příloha zápisu
prof. Moos požádal Prof. Votrubu a doc. Vysokého o přípravu tohoto nového
oboru pro akreditaci
případné připomínky zaslat doc. Svítkovi

5/ Bezpečnostní inženýrství
Prof. Moos
-

vznikající nový obor „Bezpečnostní inženýrství“ – magisterské studium
nástin nového oboru bude zaslán vedoucím ústavům do 1 týdne k připomínkám
na zasedání VR FD bude předložen nástin vč. rozpisů jednotlivých semestrů tohoto
nového oboru ke schválení – termín zasedání VR 14.12.07
možná spolupráce s Doc. Jírovským - Univerzita Karlova
spolupráce s týmem generála Šedivého a pana Andora Šandora
byla diskutována možnost zařadit tento obor jako postgraduální program v Děčíně

6/ Podpora z fondů EU -7. rámcový program
-

7. rámcový program – programy dopravní a bezpečnostní
Prof. Moos požádal vedoucí ústavu o zvážení možnosti zapojení do 7. rámcového
programu

-

Prof. Moos dále informoval o spolupráci FD s „Nezávislou odbornou komisí pro
posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu“. Komise
je zřízena usnesením vlády č. 77 ze dne 24.1.2007
–předseda komise Prof. RNDr. Václav Pačes

-

Vypracována první část – studie „ Východiska k prognózám energetické
náročnosti sektoru dopravy v České republice“
–tým Prof. Moos, Prof. Votruba, Doc. Vysoký

-

Prof. Moos
-

-

přednesl přítomným členům grémia návrh Prof. Skurovce udělit Gerstnerovu
medaili pani Ph.Dr. Stanislavě Holíkové, vedoucí ústavu pro bakalářská studia –
pracoviště Děčín za vynikající práci pro Fakultu dopravní
grémium k tomuto návrhu vyjádřilo jednomyslně souhlas

Prof. Moos
-

přednesl návrh Dr. Polcara na vybudování „Centra pro nanotechnologie“ v rámci
FD ČVUT
Prof. Vlček informoval o práci Dr. Polcara v zahraničí

-

vzhledem k tomu, že případné zbudování „Centra pro nanotechnologie“ při FD je
spojeno se značnými finančními nároky, stejně tak je spojeno se značnými nároky
na prostory,je nutné důkladné posouzení tohoto návrhu a jeho projednání s AS FD

-

Doc. Sodomka v této souvislosti požádal vedení FD o přesný finanční rozbor a
jeho předložení do senátu

-

Otázka případného vzniku Centra pro nanotechnologie“ v rámci FD je dále
v řešení

7. Různé
Ing. Hynková
-

předala přítomným dopis výkonného ředitele společnosti Autobusy Karlovy Vary,
a.s.- nabídka možnosti odborné praxe
předala přítomným členům grémia přehled čerpání grantů a projektů roku 2007
k 31.10. 2007
Upozornila všechny přítomné vedoucí ústavu na nutnost dočerpání grantů a
projektů do 30.11. 2007
Dočerpání interních grantů - termín 16.11.2007
Vyúčtování drobného vydání – 10.12.2007

Doc. Brandejský
- udávat jednotnou sazbu (60%) režií u předkládaní nových evropských projektů
- Připravuje se konference ČVUT „Workshop“– projekty
- Den vědy na pražských VŠ

Doc. Vysoký
-

Uznávání známek s hodnocením „dobře“ je zcela výjimečné, pouze na základě
souhlasu zkoušejícího a vedoucího ústavu

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Osifová

