Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 3/2007
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 16.4.2007
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Vlček, prof. Z. Votruba, doc. P.
Vysoký, prof. V. Skurovec, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Ing. First, , Mgr. P. Bíla, Doc.Šachl,
PhDr. S. Holíková, Mgr. Bala, doc.T. Brandejský, Tomáš Filla,
Omluveni:
JUDr. Michálková, doc. O. Pastor ,prof. Kovanda, doc. J. Sodomka
Program:
1) Úvod – kontrola zápisu ( Prof.Moos)
2) Výsledky akreditační visitace

(Prof. Moos)

3) Vysoká propadovost studentů ( negativní dopad na rozpočet)
- opatření

(Prof. Moos)

4) Výroční zpráva FD
5) Ústav designu dopravních a telekomunikačních prostředků a služeb
(Doc. Brandejský)
6) Zprávy proděkanů
7) Prezentace Ústavu dopravní techniky K616
8) Různé

1) Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek, kontrola úkolů

2) Výsledky akreditační visitace
Prof. Moos
- informoval o průběhu akreditační visitace, která proběhla na FD dne 5.4.07
- aktivitu zaměřit v budoucnu na doktorské studium
- zvýšit počet absolventů úspěšně dokončeného doktorského studia
- zvýšit počet habilitovaných docentů ve středním věku
- zvýšit počet profesorů ve středním věku
- závěry akreditační visitace budou na FD zaslány v průběhu měsíce dubna
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3) Vysoká propadovost studentů ( negativní dopad na rozpočet)
Prof. Moos
-

informoval přítomné o průběhu jednání členů kolegia ze dne 3.4.2007

-

konzultace s Prof. Vlčkem o hodnotícím systému používaným na Ústavu aplikované
matematiky

- formou ankety proběhne průzkum mezi studenty se spokojeností s vyučujícími metodami
používaných na FD- zajišťuje: Doc. Vysoký
-

požádal přítomné vedoucí ústavů o revizi hodnotícího systému na jejich pracovištích

Doc. Vysoký
-

informoval o značném úbytku počtu přihlášených studentů ke studiu na FD
(snížení na ½)

-

založen projekt „Propagace studia na FD“

-

členové týmu: Prof. Votruba, prof. Skurovec, prof. Vlček, Dr. Holíková, prof. Duchoň,
Doc. Vysoký, T. Filla

-

Úkol: vypracovat koncepci projektu
Pověřen: Prof. Votruba

-

Termín: příští grémium děkana

Termín schůzky řešitelského týmu stanoven na 24.4.07 ve 13,30 hod. v zasedací
místnosti FD - 314

4) Výroční zpráva FD
- výroční zpráva FD v požadovaném formátu (nová osnova z MŠMT) bude předložena na
vědomí členům VR FD na jejím zasedání dne 27.4.2007
5) Ústav designu dopravních a telekomunikačních prostředků a služeb
- doc.

Brandejský

- přednesl svůj návrh o zřízení nového ústavu FD - Ústav designu dopravních a
telekomunikačních prostředků a služeb - a jeho budoucí činnosti a zaměření
- tento návrh bude začleněn do jednání členů projektu Complex Trans –
dne 4.5.07 v 9 hod v místnosti děkana č.212
(doc. Brandejský požádán o účast na tomto jednání)
- grémium vyjádřilo podporu s přípravou zřízení nového ústavu –
styčným pracovníkem jmenován doc. Brandejský
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6/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos
-

informoval o průběhu jednání na grémium rektora dne 16.4.2007

Doc. Vysoký
-

termín přijímacích zkoušek : 5. – 10. 6. 07

-

hlavní přijímací komise 20.6.2007

Dr. Kaliková
-

uzávěrka projektů FRVŠ – pátek 20.4. 07 do 12 hod.

prof. Votruba
-

informoval přítomné o možnosti přizvat k obhajobám disertačních prací i pracovníky
zahraničních univerzit

-

upozornil na nedostatečné zapojení kvalitních studentů do projektu ERASMUS - stáže
v zahraničí využívány nedostatečně nebo opakovaně stejnými studenty
podnítit aktivitu u perspektivních studentů na jednotlivých ústavech

Prof. Jíra

-

předal všem přítomným přehled o počtu studentů v doktorských studijních oborech na FD
v letech 2002-2006

-

Termín předání návrhu na ocenění pracovníků Cenou rektora je 31.5. Návrhy mohou podávat
vedoucí pracovníci CVUT od vedoucího katedry (ústavu) výše prostřednictvím formulářů
umístěných na web stránce odboru VaV.

-

Děkan fakulty má možnost udělování mimořádného stipendia pro doktorandy.

-

V rámci přípravy projektů 7.RP pro rok 2007 bylo navázáno jednání s Technologickým
centrem AV o finanční podpoře na cesty do zahraničí pro přípravu projektů. Informace u
pana Pokorného z VaV.

-

Rektor udělil na rok 2007 164 interních grantů (9,25 mil.Kč).

-

Doc Semrád z MÚ ČVUT požádal o pomoc při řešení grantu „Příprava techniků na
vzdělávání a řízení lidí v podmínkách integrující se Evropy“.

-

zasedání VR FD dne 27.4. 07 od 9 hod. – požádal přítomné o potvrzení účasti pí Mikešové

-

do 5.5.2007 nahlásit na odd. VaV jména uchazečů na ubytování v Hlávkově koleji
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7) Prezentace Ústavu dopravní techniky K616
- prof. Moos poděkoval Ing. Firstovi za vynikající prezentaci Ústavu dopravní techniky

8) Různé
Prof. Moos
-

informoval o značném snížení investičních prostředků pro vysoké školy

Doc. Kubát
Konference „Od

koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům“
Termín konání: 17.-19. dubna 2007
Doprovodné akce – 17.4.2007 ve 20 hod. koncert skupiny Spirituál Kvintet v BK
18.4.2007 prohlídka Prahy – jízda historickou tramvají – společenský večer

Mgr. Bíla
-

dne 18.5. 07 proběhne jednání s Fakultou strojní o přidělení nových prostor FD
dne 25.4. 07 v 15 hod. ( místnost 314) schůzka se zástupci agentury Czechinvest -společná
prezentace ČVUT v oboru letectví
o účast na této schůzce požádán prof. Votruba

Na návrh prof. Vlčka proběhne příští grémium děkana v Horské ul. č. 3 – prohlídka nových
prostor fyzikálních laboratoří
Termíny : Kolegium děkana - 14.5.2007 ve 13 hod. Horská 3, místnost 301
Grémium děkana - 14.5.2007 ve 14 hod. Horská 3, místnost 301
Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
děkan fakulty

Zapsala: Osifová
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