Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 16.3.99
Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Doc. J. Jíra, Prof. P. Jirava, Prof. B. Duchoň,
Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Ing. B. Hřebejk, Doc. M. Novák, Prof. F. Lehovec, Ing. Z.
Čarská, Doc. M. Jánešová
Omluveni:
Doc. V. Skurovec, Ing. Z. Votruba
1. Kontrola zápisu
 oprava bodu 3. - Doc. Drastík - zadávání diplomových prací - byla schválena varianta B
2. Informace z grémia ved. prac. ČVUT
Prof. Moos:
 informace o dopisu náměstka MŠMT Průši k požadavku odborových organizací k nedodržení navýšení
mzdových prostředků o 17 %
 informace o zastoupení ČVUT v pracovních skupinách Akreditační komise
 rektorský den byl stanoven na 5.5.99
 podklady pro výroční zprávu za rok 1998 - podklady proděkanů a tajemníka fakulty podle dané osnovy
předat děkanovi do 22.3. do 8.00 hod.
 9.4.98 se uskuteční schůzka děkanů FD a FJFI v Děčíně, schůzky se zúčastní za naši fakultu i Doc.
Drastík a předseda. AS FD
 prof. Havlíček zaslal formuláře k akreditaci fakulty s termíny předání podkladových materiálů pro
Akreditační komisi zpět prof. Havlíčkovi.
Úkol: Vyplněné formuláře shromážděné za katedru zašlou elektronicky ved. kateder proděkanovi Vlčkovi
do 26.3.
 v pátek 26.3. od 8.00 hod. se budou konat schůzky ved. kateder s děkanem a tajemnicí fakulty projednávání platů a tříd pracovníků kateder a laboratoří
3. Výroční zpráva fakulty, postup prací na statutu FD
Prof. Moos:
 proděkani a tajemnice fakulty dostali osnovu výroční zprávy, každý vypracuje a předá na disketě
nejpozději do 22.3.98 do 8.00 hod. děkanovi zprávu za svůj úsek - cca 1 stránku
Doc. Jíra:
 k přípravě statutu FD navrhuje vytvoření pracovní skupiny ve složení: Doc. Puchmajer, Dr. Michálková,
Doc. Jíra, Ing. Čarský - kolegium schvaluje
4. Agendy proděkanů
Doc. Vlček:
 předal všem ved. kateder přehled materiálů, které je třeba připravit pro Akreditační komisi v
termínu stanoveném pror. Havlíčkem - podklady budou předávány elektronicky vedoucími katedry
vždy za celou katedru na odd. VVČ
 informace o komponentě "Věda a výzkum"
Doc. Drastík:
 informace z porady proděkanů pro pedagogickou činnost:
- komponenta "Student"
- informace o současném počtu přihlášek na ČVUT
- anketa studentů
- studentské průkazy - karty

5. Jednání na MŠMT o zařazení studij. programů a oborů
Prof. Moos:
studijní programy - poslední znění po diskusi s Ing. Benešem z MŠMT:
 Magisterské studium: Dopravní inženýrství a spoje
studijní obory: Dopravní infrastruktura v území
Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
Automatizace v dopravě a telekomunikacích
Provoz a řízení letecké dopravy


Bakalářské studium: Dopravní inženýrství a spoje

studijní obor: Logistika v dopravě a telekomunikacích



Doktorské studium: Technika a technologie v dopravě a spojích
studijní obory: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Dopravní systémy a technika
Inženýrská informatika
studijní obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích

6. Různé
Dr. Michálková:
 připomíná povinnost ved. kateder do konce března proškolit své pracovníky z předpisů BOZ
 dnes proběhla kontrola požární ochrany - nutno provést školení z PO předpisů
Prof. Svoboda:
 informace o smlouvě s INTRANS
 informace o personálním zajištění výuky práva
Prof. Moos:
 informoval kolegium o žádosti legislativního odb. MDS o vypracování stanoviska k návrhu nového
telekomunikačního zákona

Příští kolegium děkana se koná 30.3.1999 ve 13.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

