Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 22
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 18.12.2001
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. Svoboda, Prof. L. Kulčák, Doc. Fr. Drastík, Doc. M.
Novák, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Sodomka, Dr. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská, M. Jacura,
Omluveni:
Prof. V. Skurovec

1/ Kontrola zápisu





bez připomínek
úkol č. 19/1 – splněn (doc. Votruba upozornil řešitele VZ, že publikace, které nebudou zaneseny v databázi
publikací ČVUT, se nebudou počítat při hodnocení VZ)
úkol č. 19/2 –katedry musí dát do pořádku v KOSu hodnocení studentů za minulé období podle pokynu
studijního oddělení.
Termín: do 31.12.01
Odpovídají: ved. kateder



úkol č. 20/1 - dokončit inventarizaci sítí a počítačové techniky (revokace termínu)
Termín: do 25.2.02
Odpovídá: Dr. Klečáková - ved. odd. počítač. tech. a vedoucí kateder

2/ Ukončení přípravy strukturovaného studia
Doc. Votruba:






akreditace musí být předána na MŠMT do 28.2.2002
do konce ledna budou uzavřeny přípravy materiálů pro reakreditaci a akreditaci na fakultě; za obory
zodpovídají : DI – prof. Jirava, ME – prof. Skurovec, AI – prof. Moos, PL – prof. Kulčák, L – doc. Drastík
(pouze reakreditace stávajícího bakalář. studia)
všichni dostali harmonogram akreditace (je přílohou zápisu )
úkol č. 22/1 - vypracovat konečné náplně katalogových listů povinně volitelných předmětů pro strukturované
studium
Odpovídají: vedoucí kateder
Termín: do 7.1.2002
- upozornění pro ty, kteří budou zpracovávat podklady pro kombinované studium – je nutné doložit
specielní studijní podpory pro distanční formu (odkazy na www stránky, CD, diskety s příp.

doprovodnými texty)




úkol č. 22/2 – za realizaci harmonogramu akreditace zodpovídají vedoucí kateder a jsou povinni odpovědným
koordinátorům oborů vyjít vstříc při jejich požadavcích
úkol č. 22/3 – předat seznam vyučujících a přednášejících v reakreditovaném i akreditovaném studiu p.
Roušarové, ved. odd. PAM
Odpovídají: vedoucí kateder
Termín: do 10.1.2002



Koordinátorem celé přípravy akreditace a reakreditace je doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc., proděkan pro
pedagogickou činnost.

3/ Mimořádná podpora z rezervy rektora
Prof. Jíra:


VR fakulty schválila na svém posledním zasedání dne 7.12.01”
- návrhy na zvýšení osob. příplatku z rezervy rektora pro významného vědeckého pracovníka: prof.
Kovanda, Ing. Sodomka, Ing. Nagy, doc. Votruba, prof. Moos
- návrhy na přiznání mimořádné podpory z rezervy rektora pro vědecký tým: doc. Nováka, prof. Jíry,
prof. Kovandy, Ing. Brandejského

4/ IGS
Prof. Moos:


do dnešního dne byly na odd. VaV předány 2 návrhy grantů IGS – K611 a Letecká škola, uzávěrka na fakultě je
ve čtvrtek 20.12.01 do 10.00 hod.

Doc. Kubát:


informoval, že FR VŠ vydá konečné rozhodnutí o grantech přijatých na rok 2002 po prošetření stížností z fakult
v lednu 2002

5/ Státnicové komise
Prof. Jíra:


úkol č. 22/4 - katedry předloží děkanovi návrhy na doplnění státnicových komisí členy, kteří musí být schváleni
MŠMT
Odpovídají: ved. kateder
Termín: do 18.1.2002

6/ Různé
Prof. Jíra:


do 4.1.2002 je možné podávat návrhy na Cenu ministra MŠMT a Medaili MŠMT – proděkan pro rozvoj doc.
Kubát projedná s vedoucími kateder možné návrhy







místo zrušeného čestného doktorátu byl na ČVUT vypracován Řád pro udělování titulu Dr.h.c. – všem členům
grémia děkana bude zaslán pro informaci
poděkoval za reprezentaci studentům, kteří se zúčastnili 10. Evropského kongresu psychologie práce a
organizace (K615)
poděkoval prof. Svobodovi za spoluautorství monografie Doprava a zasílatelství oceněné VR Fakulty
podnikohospodářské VŠE

Dr. Michálková:


všichni členové dostali Vnitřní sdělení k užívání češtiny na smlouvách a účetních dokladech

Prof. Jíra:


příprava výroční zprávy fakulty a příprava příspěvku fakulty do výroční zprávy ČVUT – osnovu výroční zprávy
dostali všichni členové grémia děkana.
Proděkani připraví příspěvek za svůj úsek do 22.1.2002. Doc. Drastík připraví příspěvek za pracoviště Děčín – stejný termín.



úkol č. 22/5 - katedry předají proděkanovi pro zahr. styky přehled přijetí zahraničních hostů v r. 2001 a přehled
nově uzavřených dohod o spolupráci
Odpovídají: ved. kateder
Termín: do 10.1.2002



úkol č. 22/6 – provést kontrolu a odevzdat chybějící zprávy o zahr. cestách
Odpovídají: ved. kateder
Termín: do 31.12.2001

Prof. Lehovec:


informace o schůzce se zástupci SFDI, která navazovala na schůzku uskutečněnou na fakultě v červenci 2001, a
na níž obě strany projevily zájem o další spolupráci
Děkan fakulty pověřil prof. Lehovce, aby převzal za fakultu iniciativu k další spolupráci se SFDI a získal
pro tuto spolupráci další pracovníky fakulty.

Prof. Moos:


návrh na zajištění agendy spojené s administrativní přípravou zahraničních projektů pracovníky fakulty
Děkan fakulty ukládá odd. VaV připravit návrh na zajištění této agendy na fakultě.

M. Jacura:


jménem studentů předložil grémiu děkana připomínky ke zrušení povinně volitelného předmětu Projektování
vybraných kolejových konstrukcí.

Bude řešeno mimo grémium děkana - doc. Votruba, prof. Jirava, doc. Kubát a zástupce studentů M.
Jacura.

Doc. Novák:


informoval o webových stránkách K620 – laboratoře spolehlivosti systémů

Dr. Kubišová:


informovala o schůzce pana rektora s katedrami společenských věd a katedrami humanitních oborů
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

