Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 07/2006
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 14.11.2006
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Z. Votruba, doc. P. Vysoký,
prof. V. Skurovec, prof. M. Vlček, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Mgr.Ing. Feit,
prof. J. Kovanda , doc. O. Pastor, Mgr. P. Bíla, Tomáš Filla, Prof. Novák
Omluveni:
doc. J. Sodomka, doc.T. Brandejský, JUDr. Michálková, PhDr. S. Holíková, Mgr. Bala,
Doc.Šachl
Program:
13:00 - Grémium děkana
1) Úvod, kontrola zápisu
2) Příprava žádosti o prodloužení akreditace – informace
( Prof. Jíra)
3) Příprava interní konference – 5.12.2006
( Dr. Kaliková)
4) Prezentace katedry informatiky a telekomunikací -16 114
5) Různé
14:00 - Exkurze simulátoru „Řidič automobilu“
15:00 - Přednáška Doc. Petr Vysoký - Téma: „Hybridní vozidla“

1) Úvod, kontrola zápisu
-

Mgr. Bíla informoval o průběhu jednání se členy zastupitelstva Prahy 6 týkající
se vypracování našeho stanoviska k problematice výstavby další vzletové dráhy
Praha Ruzyně a její negativní dopad na obyvatele Prahy 6
spolupráce s Doc. Kubátem – úkol je dále v řešení

2) Informace z porady děkanů
- navázat spolupráci s prorektorem Prof.Vejražkou při přípravě filmového dokumentu
o ČVUT a jeho jednotlivých fakultách
Pověřeni: Prof. Votruba, Alžběta Bártová
- prorektor Doc. Pavlík na poradě děkanů prezentoval II. etapu GENERELU ČVUT
( prezentace GENERELU CVUT pro členy AS fakult, AS CVUT a vedoucí kateder a
ústavu proběhne v úterý 21.11. v posluchárně 209 (F3 od 16,15 do 17,45)
- prezentace pro akademickou veřejnost – čtvrtek 7.12.06 od 16,15 v posluchárnách
209 a 309 (F3)
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- prof. Moos vyzval přítomné ke spolupráci na tvorbě dopravního prostředku a systému
zajišťující transport od stanice Metra a dále pak celým nově vznikajícím areálem ČVUT
v Dejvicích ( možnost závěsného zařízení, forma lanovky apod.)
- spolupráce s Fakultami architektury, FEL - formou společného projektu
- info o záměru vytvořit Technologický park ČVUT
(stávající technologické parky lokality – „Zlatníky“ „Mstětice“)
Úkol: nominovat dva pracovníky za FD – spolupráce s prorektorem Bílou na založení
Technologického parku ČVUT – nominaci předat do sekretariátu děkana
Zajišťuje: členové grémia

Termín: 16.11.06

-Oslavy 300 let ČVUT
Úkol: vypracovat seznam hostů za FD, kteří budou pozváni v rámci oslav 300 let ČVUT
do Španělského sálu – leden 2007 ( cca 15 osob)
Zajišťuje: prof. Votruba

Termín: 30.11.2006

-info o 7. rámcovém programu – jedna z hlavních priorit – Doprava
projektový tým – Dr. Kaliková

3 ) Příprava žádosti o prodloužení akreditace – informace
Prof. Jíra
-prodloužení akreditace 3 oborů
„Technika a technologie v dopravě a spojích“
„Dopravní systém a technika“
„ Inženýrská informatika v dopravě a spojích“
- návrh na prodloužení akreditace bude připraven ke schválení na VR FD dne 1.12.06
- Školitelé musí dbát na to, aby studenti doktorských studijních programů (DSP)
v prezenční formě studia uskutečňovali toto studium přítomností na školícím pracovišti, viz
čl.3, odst.(4) Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze. Podle čl.30,
odst.(5) téhož řádu se student v prezenční formě studia účastní pedagogické praxe po dobu
čtyř semestrů průměrně 4 hodiny týdně. Vedoucí kateder pověřují studenty v prezenční
formě studia vedením cvičení a zapojují je do práce na grantech katedry. Nad rámec
uvedené pedagogické povinnosti mohou být studenti DSP přijati do částečného pracovního
úvazku na příslušné katedře.
V případě neplnění povinnosti dle čl.3, odst.(4) výše uvedeného řádu budou studenti
z prezenční formy studia DSP převedeni do kombinované formy studia (bude jim odebráno
stipendium).
Odpovídají: vedoucí školících pracovišť, proděkan pro VVČ
Termín: ihned
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4) Příprava interní konference FD – 5.12.06
Dr. Kaliková
-Dr. Kaliková informovala o přípravách interní konference FD, která proběhne dne 5.12.06
od 13 hod. v Konviktu , učebna 309
Jako hosti přizváni: arch. Petr Franta autorizovaný architekt ČKA
Prorektor Doc. Miloslav Pavlík
Pozvánky vč. programu budou zaslány dodatečně

5)Různé
Prof. Jíra
- informoval o odvolání z funkce člena VR FD ČVUT brig. gen. Doc. Ing. Františka
Vojkovského, CSc. z Univerzity obrany v Brně – z důvodu jeho zahraniční mise
novým členem byl navržen Prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. – Univerzita obrany v Brně
návrh bude předložen ke schválení v Akademickém senátu FD ČVUT dne 15.11.06
- informoval o přetrvávajících problémech při zadávání diplomů do systému KOS
Kontaktní osobu s VIC zajistí Dr. Kaliková
- byly vydány doplňující zásady doktorského studia
- vyhlášení IGS (doktorské, prezenční, konferenční) bude k 17.11.2006
- ustanovena nová grantová komise za ČVUT -jejím členem za FD navržen
Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský
- Evropská univerzita dopravy
vypracovat seznam předmětů za jednotlivé katedry, jejichž výuku je lze zajistit
i v anglickém jazyce
Řešením pověřeni: proděkani Vysoký, Votruba, Jíra
Úkol: zaslat vypracovaný seznam předmětů ke kompletaci Doc. Vysokému
Zajišťuje: vedoucí jednotlivých kateder
Termín: 1.12.06

6) Prezentace K 16 114

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty

Zapsala: Osifová Zdenka
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