Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 15.12.98

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Prof. P. Jirava, Doc. B. Duchoň, Ing. Z.
Votruba, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, RNDr. J. Taufer, Prof. F. Lehovec, Ing. B. Hřebejk
Omluveni:
Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Dr. M. Novák

1. Kontrola zápisu

bez připomínek
2. Informace z grémia ved. prac. a kolegia rektora ČVUT


akreditace fakult – fakulty prošly předkolem
obor inženýrská informatika – stanovisko fakulty prorektorovi Fialovi zpracuje děkan a Doc. Vlček
 studijní řád – jednotný pro celé ČVUT (formou doporučení) – harmonogram stejný na celém ČVUT
3. Zprávy proděkanů



Doc. Vlček:
 doplnění VR fakulty podle nového VŠ zákona – třetina externisté mimo prac. poměr na ČVUT
- návrhy na nové členy VR – nám. primátora Hejl, GŘ I. IB Ing. Foltýn, vrchní řed. ČTÚ Ing.
Stádník, GI ČD Ing. Kořínková, GŘ Vodní cesty Ing. Forman, řed.Úřadu pro civilní letectví Ing.
Stavovčík, zástupce ze Žiliny, ČD Ing. Malina, náměstek ministra MDS Ing. Vrána
 návrh studijní a zkušebního řádu DS – informace a připomínky prostřednictvím sítě
 interní granty ČVUT – nejpozději do 16.12.98 ve dvou kopiích na odd. VVČ
 projekt Leonardo da Vinci – informace na odd. VVČ – termín odevzdání je březen 1999
Doc. Drastík:
 návrhy všech předpisů jsou ve stadiu připomínkování – do začátku nového školního roku platí stávající
předpisy
 volitelné předměty jsou k dispozici na síti
4. Výsledky voleb do AS
Děkan poděkoval Dr. Tauferovi za zorganizování a úspěšný průběh voleb.
Dr. Taufer:
 volby proběhly 9. a 10.12.98 do oboru senátů – AS FD a AS ČVUT, na organizaci se značnou měrou
podílela K611 a zástupci studentů – Kalivoda a Hoffmanová

 seznam senátorů obou senátů je přílohou tohoto zápisu
Děkan poděkoval před kolegiem odstupujícímu předsedovi AS FD za zastupování fakulty v AS ČVUT i za výkon
funkce předsedy AS FD.

5. Různé
Prof. Moos:
 informace o Opatření děkana fakulty k řešení pracovně právních vztahů pracovníků ve vedlejším
pracovním poměru ukončeném k 31.12.1998 – písemný materiál obdrželi všichni členové kolegia děkana
- dohoda mezi děkany – minimálně do konce března bude udržován současný stav, potom bude
každý vyplácen na domovské fakultě v pohyblivé složce, finanční vyrovnání mezi fakultami bude
na základě dohody podle jednotného vzoru
Příští kolegium děkana se koná 12.1.1999 ve 14.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Tyllerová

