Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 6
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 14.10.2003
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Ing. M. Kalika, PhD., Prof. J.
Kovanda, Prof. M. Vlček, Doc. B. Kubát, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, PhDr. S. Holíková, Doc. M. Jánešová, V. Beránková
Nepřítomni:
Ing. J. Klečáková, PhD., Ing. M. Jacura
1/ Kontrola zápisu
- děkan fakulty poděkoval pracovnicím studij. odd. za organizační zajištění promoce a
hlavně za zvládnutí změny termínu imatrikulace; dále poděkoval všem pracovníkům fakulty, kteří se podíleli na přípravách návštěvy pana premiéra a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a návštěvy pana presidenta na ČVUT
-

děkan fakulty představil p. V. Beránkovou, jako nově jmenovanou vedoucí technickoprovozního oddělení, která zodpovídá za provozní věci ve všech třech objektech fakulty
k úkolu č. 4/32 1. Uložit sekretářkám kateder, aby nahlašovaly průběžně pracovníky, kteří ukončili prac.
poměr nebo nově nastoupili na katedru – zajistí: vedoucí kateder, termín: průběžně
2. Doktorské studium – doplnit na el. stránky fakulty jména školitelů + místnost + telefon – zajistí: odd. V a V, termín: do konce října 2003
3. Nové CD ROM ČVUT – všechny požadavky na úpravu a doplnění směřovat a projednat s informačním managerem fakulty – zajistí: vedoucí kateder

-

děkan fakulty informoval o úspěšné akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Dopravní systémy a technika, a to do konce roku 2007

2/ Čerpání finančních prostředků k 30.8.03
Dr. Michálková:
- všechny katedry mají možnost nahlížet do FIS a kontrolovat si čerpání finančních prostředků katedry (Ing. Hynková dává měsíčně katedrám tabulku s přehledem čerpání)
- mzdové prostředky, které chybí katedrám, které mají přečerpány mzdové prostředky, mohou být kryty buď z výzkumných záměrů nebo z grantů a projektů, nebo mohou být získány snížením osobního ohodnocení pracovníků katedry
- provozní prostředky kateder – opět jsou k nahlédnutí na FIS, některé katedry mají přečerpány přidělené prostředky. Všechny katedry mají ještě prostředky na ostatních neinvesticích:
- do 10.12.03 musí být ukončeny nákupy a objednávky kateder, po tomto termínu budou
zbývající prostředky z kateder použity podle zvážení ve vedení fakulty; v této souvislosti
zdůraznila nutnost používat písemné objednávky, jejichž kopie musí být předány ekonom.
odd. na vědomí

-

čerpání investičních prostředků z výzkumných záměrů – platí stejné opatření, jako u neinvestic

3/ První rok bakalářského studia na FD ČVUT
Prof. Jíra:
- zhodnotil přípravu a současný stav v prvním roce strukturovaného bakalářského studia na
fakultě
-

k DS – prof. Moos připraví návrh písemných přijímacích zkoušek pro DS; byla provedena
kontrola plnění povinností současných doktorandů v presenční formě studia s tím, že doktorandům, kteří neplní své povinnosti bude ukončeno studium na fakultě

4/ Příprava autoevaluace FD ČVUT
Prof. Moos:
- ČVUT požádalo Asociaci evropských univerzit o provedení hodnocení v ak. r. 2003/2004,
které bude zaměřeno podle požadavku ČVUT na optimální strukturu pro řízení a odpovědnost za vzdělávací, výzkumnou a finanční stránku univerzity a internacionalizaci vzdělávacího procesu a studentské záležitosti. Pro přípravu podkladů pro RČVUT byl na FD
vytvořen pracovní tým, skládající se z proděkanů, tajemnice fakulty, předsedy AS FD a
zástupce studentů Ing. Jacury. Vedením byl pověřen prof. Moos, který zodpovídá za přípravu autoevaluace FD
- bližší informace budou k dispozici po kolegiu a grémiu rektora ČVUT 20.10.03
5/ Výsledky přijímacího řízení
Doc. Votruba:
- všichni členové grémia děkana dostali tabulku o výsledcích přijímacího řízení na fakultu
pro ak. r. 2003/2004
- k žádostem studentů, kteří předčasně ukončili studium, o uznávání zkoušek těm, kteří nastoupí ke studiu znovu, bude vydán Pokyn děkana fakulty
6/ Výzkumné záměry fakulty
Prof. Jíra:
- informoval o prodloužení výzkumných záměrů do příštího roku
Prof. Moos:
- je nutné připravit náplně výzkumných záměrů
Je třeba vytvořit skupiny, které se budou zabývat přípravou nových témat pro výzkumné záměry
navrhované k řešení od 1.1.2005. Instrukce a formuláře MŠMT v současné době připravuje na
internetové stránky. Vedoucí kateder musí zvážit dostatečné personální zajištění týmů řešitelů
s úvazky nad 0,5.
-

informoval o Národním programu orientovaného výzkumu (od r. 2006 by měl být organizován prostřednictvím MŠMT)
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7/ Vědecká rada FD ČVUT
Prof. Moos:
- zasedání VR FD se koná 24.10.03 v 9.00 hod. Na Florenci s programem:
1/ Kontrola zápisu,
2/ Habilitace Ing. Brandejského
3/ Informace řešitelů o výzkumných záměrech - výhled do příštího roku
4/ Informace o zahájení šk. r. 2003/2004
5/ Závěr
- termín dalšího zasedání VR FD byl stanoven na 12.12.03
Prof. Jíra:
- předložil dva návrhy na nové externí členy VR FD, a to Ing. Josefa Beneše, CSc., ředitele
odboru vysokých škol MŠMT a prof. Ing. Jaroslava Noska, CSc., proděkana Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TU v Liberci.
Grémium děkana souhlasí s předloženými návrhy nových členů VR FD, návrhy budou předloženy
k projednání AS FD.
-

úkol č. 1/6 - rekonstrukce oborových rad – připravit návrhy na externí členy oborových
rad studijních oborů DS a předat sekretariátu děkana
Odpovídají: ved. kateder
Termín: do 20.11.2003

8/ Rekonstrukce prostor v budově v Horské ul.
Dr. Kalika:
-

seznámil členy grémia děkana s vypracovanou architektonickou studií na využití prostor
v podzemí budovy v Horské

-

informoval o úspěšné kolaudaci po rekonstrukci v Konviktské

-

k rozvojovým projektům – za fakultu se účastní pouze 3 katedry

-

IG – apeluje na ved. kateder, aby v předstihu připomněli doktorandům včasnou přípravu;
upřesňující pokyny pro IG na r. 2004 budou po projednání v kolegiu a grémiu rektora
ČVUT zveřejněny na webových stránkách ČVUT – informaci dostanou všechny katedry

-

informoval o vytvoření nových fondů ČVUT v souvislosti s přijetím řady opatření jejichž
cílem je podpora vědecké a výzkumné práce, podpora mobility studentů a integrity
ČVUT:
a) fond stipendia pro zahraniční studenty přijíždějící studovat magist. studij. progr. ČVUT
b) fond stipendia pro studium zahraničních studentů v doktorských st. progr. ČVUT
c) fond příspěvků pro studenty ČVUT odjíždějící na studia do zahraničí nebo za jinými
aktivitami v zájmu ČVUT
d) fond příspěvků na akce pořádané na fakultách, které přesahují rámec fakulty
e) fond podpory výzkumné a vědecké práce na akce a činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, které svým významem překračují rámec fakulty
Termín pro předložení žádosti o přiznání příspěvku je do 31.10.2003.
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9/ Různé
Prof. Jíra:
- informoval o žádosti studentského časopisu Student in o spolupráci – fakultu bude zastupovat Mgr. Věra Bala
- informace o dopisu ČD , a.s. k hodnocení spolupráce s vysokými školami s žádostí o vyjádření fakulty k obsahu spolupráce – dopis dostali pro informaci všichni vedoucí kateder
- úkol 2/6 - poslat doc. Kubátovi informace o spolupráci kateder s ČD, a.s.
Odpovídá: ved. kateder
Termín: do 20.10. ráno
Dr. Michálková:
- byla provedena kontrola dovolenek s tím, že pokud napříště budou zjištěny závady, budou
řešeny podle Zákoníku práce
Prof. Moos:
-

předložil grémiu děkana návrh výtahu názorů fakulty na aktuální odborná témata pro média.
Bude prodiskutováno na příštím grémiu: způsob a forma zaujímání stanoviska fakulty k odborným tématům.

Doc. Jánešová:
-

zasedání AS FD se koná ve středu 29.10.2003

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