Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 19.1.99

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Doc. Jánešová,
Prof. B. Duchoň, Ing. Z. Votruba, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Doc. M. Novák
Omluveni:
Prof. P. Jirava, Prof. F. Lehovec, Ing. Čarská, Ing. B. Hřebejk

1. Kontrola zápisu

 bez připomínek
2. Informace z grémia ved. prac. ČVUT

Prof. Moos:
 implementace zák. č. 111/98 Sb.
 výzva akademickému senátu k úpravě statutu FD podle struktury Statutu ČVUT
 Doc. Jíra připraví do příštího kolegia písemnou informaci k vytvoření ústavů v rámci fakulty - zkušenosti
z jiných fakult nebo universit + stanovisko legislativní komise AS FD
 všichni členové kolegia si promyslí své názory na přeměnu kateder v ústavy
 do nového fakultního Statutu musí být zařazena Letecká škola FD (doplnit i do BK)
 ostatní předpisy - probíhá připomínkové řízení
 problém drog na ČVUT - bude využito zkušeností odborníků v prevenci
- v této souvislosti Dr. Kubišová připomíná, že na FD působí psycholožka Dr. Štikarová, kterou
mohou v případě potřeby kontaktovat jak studenti tak i zaměstnanci fakulty
3. Podpisové kompetence
Prof. Moos:
 informoval o svém zmocnění rektorem ČVUT k podepisování grantů a v záležitostech týkajících se
nakládání s prostředky takto získanými
 ostatní kompetence, které nevyplývají přímo ze zákona, budou ještě vyjasněny
4. Jmenovací a habilitační obory
Doc. Vlček:
 jmenovací a habilitační obory jsou stejné, jako obory doktorandské
 obory byly už nahlášeny příslušnému prorektorovi, zajistí jejich opětovné nahlášení za FD
5. Úvazky, pedagogický a vědecký výkon
Prof. Moos:
 informoval o průměrné délce úvazků na fakultách ČVUT v r. 98:

FSv - 14,7 (bez konsultací 13), FS - 15, FEL - 17,5, FJFI - 9,7 (s konsultacemi 11,7), FA - méně
než 12 (s konsultacemi 12,5), FD - 13-14 hod.
 znovu vyzval všechny ke zvýšení vědecké a publikační činnosti
 činnost kateder se bude průběžně projednávat na VR FD a na kolegiu děkana
6. Zajištění vědeckých záměrů
Prof. Moos:
 vyzval zástupce AS k zapracování vědeckých záměrů fakulty do přepracovávaného Statutu FD
7. Plánovaná habilitační a jmenovací profesorská řízení
Doc. Vlček:
 informace o zahájených habilitačních a jmenovacích řízeních:
Doc. Skurovec - profesorské řízení
Doc. Kavalec - habilitace
Ing. Přibyl - habilitace
Doc. Kovanda - profesorské řízení
 informace o zahájených habilitačních a jmenovacích řízeních bude zveřejněno na úřední desce fakulty
8. Různé

Prof. Moos:
 připravuje se uzavření smlouvy o spolupráci s ČD - kolegium souhlasí s uzavřením této smlouvy
 informoval o programu oživení české ekonomiky, jehož přípravy se zúčastní za FD - kolegium souhlasí s
tím, aby fakulta uzavřela smlouvu se Sdružením pro financování inovací
Dr. Michálková:
 pro přípravu rozpočtu na kalendářní rok 1999 byly katedry požádány, aby sdělily připravované rozvojové
programy s vyznačením žádaných investičních i neinvestičních prostředků - termín: do 10.2.1999
zajistí: ved. kateder
 katedry, které nedodaly výkazy o prac. činnosti externistů tak učiní do 25.1.99
Prof. Svoboda:
 návrh změny řízení a koncepce vědy a výzkumu sekce dopravy MDS - připomínky za FD byly
zpracovány a předány děkanovi
Prof. Moos:
 upozornil na to, že všechny uzavírané smlouvy musí být parafovány tajemníkem fakulty a evidovány v
sekr. tajemníka fakulty
 manažerské záměry kateder předají ved. kateder sekr. děkana
Doc. Jíra:
 obsazování místností během zkoušek je nutné dohodnout se správcem příslušného objektu, v období
výuky lze změny dohodnout s ing. Čarským. Apeluje na všechny, aby požádali vyučující o to, aby
věnovali pozornost stavu učeben po ukončení výuky nebo zkoušek.
Doc. Vlček:
 informace - práce na úpravě studijního a zkušebního řádu DS se chýlí ke konci
 řád habilitačního a jmenovacího řízení - bude přílohou k zápisu
 kritérium hodnocení fakult - bude zpracováno ve spolupráci s tajemnicí fakulty
 Podnikatelské a inovační centrum ČVUT v Praze - informace přílohou k zápisu
 informace o konferenci k 5. rámcovému programu, která se koná 5.2.99 - přihlášky do 25.1.99 (k
dispozici na odd. VVČ), další konference se bude konat koncem února v Německu. Informační setkání k
5. rámcovému programu se bude konat na FS 21.1.99 v 10.00 hod. - apeluje na všechny přítomné, aby
vyvinuli maximální aktivitu v rámci tohoto programu.
Příští kolegium děkana se koná 9.2.1999 ve 13.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.

děkan fakulty
Zapsala: Tyllerová

