Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 09/2008
z 9. zasedání grémia děkana FD konaného dne 16.12.2008 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

Přítomni:
prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. Vlček, prof. J. Jíra, doc. Jirovský, Dr. J. Kaliková, doc. O. Pastor,
Mgr. V. Bala, doc.T. Brandejský, Doc. Zelinka, ing. First, Ing. V. Němec, PhDr. S. Holíková, Doc.
Čarský, ing. Kočárková, Dr. Říha, prof. Skurovec, doc. Hanus, doc. J. Šachl
Omluveni:
prof. M. Svítek, doc. Kubát, prof. Kovanda, Jana Košťálová, prof. B. Duchoň

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu-plnění úkolů - (Prof. Moos)

2)

Hodnocení úrovně výzkumu na FD-průběžná zpráva – (prof. Jíra)

3)

Shrnutí průběhu uplynulého roku- (prof. Moos)

4)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
Prof. Moos dále informoval členy grémia o průběhu jednání VR ČVUT ve věci založení
Fakulty informatiky- vedení ČVUT zatím nenalezlo shodu, budou probíhat další jednání
2.Hodnocení úrovně výzkumu na FD-průběžná zpráva – (prof. Jíra)
- Doktorské studium – celkový počet 206, úspěšně dokončeno – 17, odchází 28
Byly přijaty následující pravidla pro doktorské studium
- I. ročník - složeny základní zkoušky + 1. publikace rešeržního charakteru
II. ročník - složeny oborové zkoušky + 2. publikace inovativního charakteru
+ 3.publikace vědeckého charakteru
III. ročník - disertační práce
v rámci
výzkumného
záměru,
zaměření ústavu apod. ( publikace v impaktovaném časopise)
-

děkan ukládá školitelům revidovat práci doktorandů, evidovat zda publikace je již
přijata (možnost náhrady publikace za aktivní účast na mezinárodní konferenci)

-

v roce 2008 proběhly na FD 4 úspěšné habilitace

-

nutnost předkládat na oddělení VaV v rámci projektů všechny podklady –
název projektu, řešitel, spoluřešitelé, rozpočtové tabulky, termín řešení projektu,
krátkou anotaci a stranu s podpisy statutárních orgánů

Doc. Brandejský
-

info z porady proděkanů: vystupovat jednotně za FD a celé ČVUT z hlediska hodnocení
projektů

-

členové grémia děkana byly seznámeni s dopisem rektora ČVUT, ve kterém
upozorňuje, že řada autorů stále neuvádí oficiální jméno ČVUT na svých publikacích a
dalších dílech. Tyto pak nejsou započítány v různých mezinárodních hodnoceních a
nelze je dohledat v mezinárodních databázích pod jménem ČVUT.

-

Články řádně označovat „Czech Technical University in Prague“ v mezinárodních
publikacích

-

Děkan požádal přítomné o aktualizaci systému RIV a doplnění chybějících údajů

3. Shrnutí průběhu uplynulého roku – prof. Moos
- prof. Moos poděkoval všem přítomným za jejich obětavou práci pro FD a současně
tlumočil poděkování i od 1.náměstka ministra dopravy pana Jiřího Hodače
pracovníkům FD za jejich vynikající práci
Výhled rok 2009
- omlazovat vedení FD i ústavů
- na jednotlivých ústavech podporovat podání žádostí o zahájení habilitačního a
profesorského řízení
- akreditace nového oboru „Bezpečnost systémů a soustav“
- založení nového ústavu FD Bezpečnostní inženýrství
4. Různé
Dr. Schmidt
- apeloval na dodržování termínu účetních uzávěrek
- termín účetní uzávěrky pro řešitele projektů 31.11.08
- termín účetní uzávěrky 15.12.08
- termín účetní uzávěrky drobného vydání 12.12.08

Doc. Jirovský
-

poděkoval všem přítomným za pomoc při přípravě akreditace nového studijního oboru
„Bezpečnost systémů a soustav“

Prof. Jíra
- informoval o přípravě akreditace nového oboru „Průmyslový design“

Doc. Čarský
-

poděkoval všem přítomným za pomoc a účinnou spolupráci při transformaci
bakalářského studia

prof. Vlček
- předal všem přítomným materiál k prostudování ve věci hodnocení a průběhu zkoušek na
Ústavu aplikované matematiky – dále v jednání

Na závěr grémia děkana prof. Moos popřál všem přítomným krásné prožití nadcházejících
vánočních svátků a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce 2009.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Osifová

