Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 14
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 17.4.2001
Přítomni:
Prof.. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň,
PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Prof. L. Kulčák, Prof. V. Skurovec, Doc. Fr. Drastík, Doc.
M. Novák, Doc. M. Jánešová, , Ing. J. Sodomka, M. Jacura, Ing. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská
Omluveni:
Doc. Z. Votruba, Prof. Fr. Lehovec

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání


úkol 9/3 – Doc. Votruba zodpovídá za pokračování řešení vědeckých cílů projektu Posílení výzkumu na
vysokých školách č. 96038 a převedení příslušných finančních prostředků do výzkumného záměru č. 024.
Termín: průběžně



zápis bez připomínek

2/ Organizační řád fakulty
Prof. Jíra:




poděkoval prof. Kulčákovi za vypracování projektu pro obor bakalářského studijního programu “Profesionální
pilot” v rámci Rozvojových programů vyhlášených MŠMT pro rok 2001
po včlenění připomínek z kateder byl předložen grémiu děkana návrh Organizačního řádu FD
Grémium děkana schvaluje Organizační řád fakulty, který bude předložen k projednání a schválení v AS
FD dne 18.4.2001.




informace k výběrovému řízení na místa pedagogů, které proběhlo 5.4.2001
program KOS běží zkušebně, 18.5.2001 proběhne školení pro pracovníky kateder – všechny katedry byly
studijním odd. informovány elektronicky
Ukládá se všem vedoucím kateder najmenovat studijnímu oddělení mimo sekretářky katedry ještě
jednoho dalšího pracovníka katedry, který se zúčastní školení KOS dne 18.5.

3/ Strukturované studium
Prof. Jíra:


informoval o počtu přihlášek podaných pro ak. r. 2001/2002, a to:
bakalářské studium - presenční 87
- komb. 48

magister. studium - presenční 1260
- komb. 119
- navazující 20
c e l k e m 1534 - v loňském roce 1268


v rámci strukturovaného studia se předpokládá bakalářské studium 8 semestrů (4 roky), magisterské není ještě
uzavřeno

4/ Rozdělení finančních prostředků
Dr. Michálková:


informovala o současném stavu jednání s vedením ČVUT k přidělení státní dotace fakultě

Prof. Jíra:


schůzka řešitelů výzkumných záměrů k rozdělení finančních prostředků přidělených na jednotlivé záměry se
koná 25.4. v 11.00 hod. v kanceláři děkana fakulty

5/ Zprávy proděkanů
Doc. Kubát:




poděkoval vedoucím kateder za aktivní přístup k vypracování projektů FR VŠ; celkem bylo podáno 17 projektů
– 3 projekty byly vyřazeny (pro formální chyby), v kategorii A a H se podávaly pouze 2 projekty za fakultu; u
některých projektů byla stanovena spoluúčast fakulty
úkol 14/1 - řešitelé projektů, u kterých jsou spoluřešitelé z jiných fakult, musí uzavřít smlouvy o převedení
příslušné částky prostředků na spoluřešitele
Termín: do 30.4.2001
Zodpovídají: řešitelé



informoval o tom, že interní granty budou schvalovány v AS ČVUT 18.4.2001

Prof. Moos:



přijímací zkoušky k doktorskému studiu se budou konat začátkem července
úkol 14/2 – všichni vedoucí kateder předají odd. pro vědu a výzkum navrhovaná témata pro dokt. studium,
jména školitelů a přibližný počet studentů navrhovaný k přijetí na příslušnou katedru
Termín: do 2.5.2001
Zodpovídají: ved. kateder

Prof. Jirava:


termín pro předání seznamů plánovaných cest do zahraničí na rok 2001, které budou hrazeny z fakultních peněz,
byl do 10.3.2001 – plán předalo 5 kateder, ostatní katedry budou případné zahr. cesty financovat z jiných
prostředků

6/ Různé
Dr. Michálková:





upozornila na finanční spoluúčast fakulty při tvorbě výukových videoprogramů, vyráběných Audiovizuálním
centrem ČVUT na objednávku fakult. V této souvislosti je třeba zjistit, za jakých podmínek byla uzavřena s
Audiovizuálním centrem ČVUT smlouva na výrobu již objednaného videoprogramu Inteligentní dopravní
systémy (K620)
upozornila na Pokyn děkana č. 5/2001, který se týká plánu dovolených na r. 2001 (je třeba nejdříve čerpat
dovolenou loňskou a následně letošní)

Doc. Jánešová:


zasedání AS FD se koná 18.4.2001 ve 14.00 hod. v m.č. 314 v Konviktské ul.

Prof. Moos:


navrhuje vrátit se ke zvyku z počátku fungování fakulty – k závěrečným přednáškám vyučujících pro 5. ročníky
před ukončením studia na fakultě, kdy témata přednášek zadávali studenti 5. ročníků

Prof. Jira:


informace – 30.3.2001 navštívil společně s prof. Kovandou vysokou školu ŠkodaAuto v Mladé Boleslavi, bude
uzavřena dohoda o spolupráci

Prof. Dunovský:


pozval všechny přítomné na výstavu “Auta pro nové století” (vize studentů ČVUT Praha), která se koná ve
Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 19.4. – 20.5.2001
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

