Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 18
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 18.9.2001
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček,
Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Kovanda, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, Doc. Fr. Drastík, Doc. M.
Jánešová, Doc. M. Novák, Doc. M. Hobza, Ing. J. Sodomka, Dr. Ing. J. Klečáková
Omluveni:
Prof. Fr. Lehovec, Prof. V. Svoboda, M. Jacura, Ing. Z. Čarská
1/ 5. a 6. rámcový program
Doc. Fořt – FS ČVUT:




informoval o Konzultačním středisku pro programy mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, které bylo
zřízeno při Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost Rektorátu ČVUT (v časopise Pražská technika č. 2/2001
jsou podrobné informace a adresa webových stránek Konzultačního střediska)
5. rámcový program – 4 hlavní témata, která se dotýkají fakulty dopravní
- možnost rozšíření – přistoupení ke stávajícím projektům; datum
uzávěrky – do poloviny prosince a do poloviny února (všechny
informace jsou na webových stránkách)



6. rámcový program – veškeré informace jsou v časopise Pražská technika č. 3/2001 a na webových stránkách
Konzultačního střediska

2/ Kontrola zápisu z minulého jednání


zápis bez připomínek



k úkolu č. 16/1 (vedoucí kateder připraví bilaterální smlouvy v rámci projektu ERASMUS SOCRATES) – ještě
je možno tyto smlouvy uzavřít – informace u Dr. Kubišové

3/ Zahájení akademického roku 2001/2002
Prof. Jíra:
- k 1.9.2001 je jmenován novým vedoucím K616 prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.






upozornil na platnost Výnosu děkana o působnosti proděkanů a delegaci pravomocí od 1.5.01 (dostali všichni
členové grémia děkana)
celoživotní vzdělávání – Technologický institut v Děčíně zahajuje výuku 2.10.2001. Byl vydán Pokyn děkana č.
8/2001 k pořádání kurzů v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zák.č. 111/1998 Sb.
informace o stavebních úpravách v objektech fakulty – vybudovány nové počítačové učebny

Dr. Klečáková:




informovala o provozních podmínkách v počítačových učebnách:
objekt v Horské – učebny slouží pro práci studentů
objekt v Konviktské – učebny budou sloužit mimo výuku i pro studenty





objekt Na Florenci – učebny budou sloužit mimo výuku i pro studenty (diplomy, PhD práce)
pracoviště v Děčíně – byla vybudována počítačová učebna s 20ti počítači
celkem je k dispozici pro studenty 120 počítačů
- úkol č. 18/1 – nahlásit Dr. Klečákové z kateder požadavky na nainstalování softwaru v učebnách pro
zimní semestr
Odpovídá: vedoucí kateder
Termín: do 24.9.2001



úkol č. 18/2 - nahlásit odd. počítačových služeb každý zakoupený software, který je využíván katedrami
Odpovídá: ved. kateder
Termín: do konce září a dále průběžně
Napříště musí být faktury za software před proplacením parafována odd. počítačových služeb.



úkol č. 18/3 - připravit návrh na vnitřní informační síť fakulty
Odpovídá: Dr. Klečáková
Termín: do příštího grémia děkana



úkol č. 18/4 – zajištění výuky pro příští semestr (zimní semestr 2001/2002) – uzavření smluv s vyučujícími
Odpovídá: ved. kateder
Termín: do 15.9.01




imatrikulace je 1.10.01 v 10.00 hod. – účastní se celé vedení fakulty
promoce 1.10.01 ve 13.00 hod. – účast pedagog. prac. zajištěna

Doc. Kubát:




upozornil na další termín podání rozvojových programů MŠMT pro projekty, jejichž řešení bude pokračovat
nebo bude zahájeno v roce 2002 - do 31. října 2001; termín předání návrhů proděkanovi pro rozvoj je do
15.10.01; podrobné informace jsou na webových stránkách MŠMT
k požadavku prof. Vlčka na jednu místnost pro laboratoře v Horské – je v jednání s FS ČVUT, která ještě nemá
dokončenou redislokaci prostor v Horské pro vlastní fakultu

4/ Přijímací řízení
Doc. Votruba:
- magisterské studium presenční - 365 studentů přijato
- 240 studentů zapsáno
kombinované - 57 studentů přijato
- 47 zapsáno
navaz. pres. - 14 přijato
- 12 zapsáno

- bakalářské studium presenční - 43 přijato
- 28 zapsáno
kombinované - 40 přijato
- 38 zapsáno
- rozvrh k připomínkování dostanou katedry 24.10., konečná verze bude hotová do 26.10.01

5/ Reakreditace a akreditace studijních oborů
Doc. Votruba:




začátkem příštího roku podá fakulta žádost na Akreditační komisi o reakreditaci a akreditaci studijních
programů
seznámil grémium děkana s dopisem ředitele odb. MŠMT Ing. Beneše, který upozornil na nedostatky
vyskytující se v již podaných žádostech o reakreditaci (předkládaný materiál musí být v podstatě stejný jako při
poslední akreditaci)

6/ Stav příprav strukturovaného studia
Doc. Votruba:




katalogové listy pro magisterské studium – sl. Novotná se bude obracet na jednotlivé katedry s konkrétními
katalogovými listy
bakalářský studij. program je hotový, vč. katalogových listů
- úkol č. 18/5 – katalogové listy povinných i volitelných předmětů pro magisterské studium předat na disketě sl.
Novotné
Odpovídá: ved. kateder
Termín: do 10.10.01

7/ Příprava vědecké rady



zasedání Vědecké rady se koná 26.10.01 v 9.00 hod. Na Florenci
informace k programu VR (mj. bude předložen návrh na udělení medaile Gerstnera prof. Němcovi a na udělení
čestného doktorátu prof. Teplému)

8/ Různé
Dr. Michálková:


informaci o čerpání rozpočtu kateder za 1. – 8. měsíc dostali všichni vedoucí kateder

- úkol 18/6 – dát do pořádku čerpání kateder s Ing. Hynkovou
Odpovídá: ved. kateder
Termín: do konce září 2001


upozornila na směrnici kvestora č. 29 / 2000 o ochraně majetku na Českém vysokém učení technickém v Praze
– do konce roku musí fakulta dát do pořádku nakládání s majetkem podle této směrnice

Prof. Jirava:


Fulbrightova nadace – informace jsou k dispozici u p. Bártové

Prof. Jíra:


upozornil na dodržování Pokynu děkana č. 7/2001, který byl vydán 11.9.2001 (týká se zařazení diplomantů a
doktorandů pod katedru, na které jsou vedeni vedoucí dipl. práce nebo školitelé)
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

