Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 6
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 19.9.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Ing. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. J.
Dunovský, Prof. V. Skurovec, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Sodomka, M. Jacura, Doc.
Hobza, RNDr. Taufer
Omluveni:
Prof. P. Moos, Prof. P. Jirava, Doc. M. Vlček, Doc. M. Novák, Prof. V. Svoboda, Doc. Fr. Drastík, Ing. B. Hřebejk

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání





bez připomínek
úkol č. 4/2 - informace o strukturovaném studiu ze zahraničních škol. Termín: do konce září 2000 – všichni
členové grémia děkana dle možnosti
úkol č. 6/7 - materiál “PROGRAM EU ERASMUS na ČVUT - podání návrhů na uzavření bilaterálních dohod.
Termín předání odd. pro zahr. styky: do 20.10. - všichni členové grémia děkana dle možnosti realizace

2/ Zahájení akademického roku 2000/2001
Doc. Jíra:









upozornil na zajištění účasti pedagogů 2.10.2000 v 10.00 hod. na imatrikulaci a ve 13.00 hod. na promoci FD v
Betlémské kapli
12.10.2000 je pravděpodobně zahájení akademického roku 2000/2001 ČVUT v Betlémské kapli – hodina bude
upřesněna
časopis ČVUT Pražská technika – do redakční rady bude navržen za FD Prof. Petr Jirava
příprava propagačních materiálů ČVUT – jako zástupce FD pro přípravu propagačních materiálů ČVUT bude
navržena prorektorovi Stejskalovi Ing. Zuzana Čarska, informační manažer fakulty
upozornil všechny ved. kateder, že přesouvání výuky není možné z důvodů omezených výukových prostor

Vedoucí kateder zajistí, aby nedocházelo k zásadním změnám ve výuce oproti rozvrhu, aby byla zajištěna řádná
docházka pedagogů do výuky, v případě omluvené nepřítomnosti musí být výuka zajištěna jiným pedagogem nebo
nepřítomnost předem studentům oznámena a výuka nahrazena.

3/ Přijímací řízení
Doc. Votruba:


podal informaci o průběhu a výsledku přijímacího řízení na fakultě – bude přílohou zápisu

Doc. Jíra:


je nutné věnovat pozornost kombinovanému studiu, připravit se na zvyšující se počet studentů v tomto typu
studia

4/ Strukturované studium
Doc. Jíra:


informoval o současném stavu příprav strukturovaného studia na ČVUT

Doc. Votruba:




všichni členové grémia dostali písemný materiál Základní směrnice pro realizaci strukturovaného studia na
ČVUT a Cílový stav
všem členům grémia byl rozdán materiál zpracovaný Doc. Votrubou k připomínkám a k diskusi – věnovat
pozornost oborům

Závěr:
Všichni členové grémia, zejména vedoucí kateder si připraví připomínky a návrhy k předloženému materiálu na příští
grémium 10.10. Po tomto termínu bude kolegiem děkana přijata koncepce Bc studia, která se předloží k projednání
VR FD dne 20.10.

5/ Kontrola hospodaření za 1. pololetí 2000
Dr. Michálková:




všichni vedoucí kateder dostali písemnou informaci o čerpání rozpočtu za jednotlivé katedry
upozornila na nutnost průběžného čerpání finančních prostředků z výzkumných záměrů
nová tabulka mzdových tarifů – připravují se platové úpravy k 1.10.2000 podle této tabulky, budou provedeny
plošně, v individuelních případech diferencovaně, v průměru o 7 % (úpravy budou vypočteny personálním
oddělením)

Doc. Jíra:


upozornil na vysoké náklady za telefony, v případě, že čerpání nebude sníženo, bude určen limit, jehož
překročení bude sankciováno – odpovídají vedoucí kateder

6/ Opatření k zabezpečení objektů FD v době konání MMF
Doc. Jíra:






seznámil přítomné s Pokynem kvestora k zabezpečení objektů ČVUT po dobu zasedání MMF
v rámci fakulty vydal Pokyn děkana č. 9/2000 – všechny objekty FD budou po dobu zasedání MMF uzavřeny
členem koordinační skupiny k zabezpečení ochrany majetku ČVUT za FD je tajemnice fakulty Dr. Michálková,
vrátní ve všech objektech FD jsou s opatřeními seznámeni, na katedrách si dohodnou služby
informoval o dalších opatřeních a posunech termínů z období 25.9. – 29.9. na další týden (např. zápisy studentů)

7/ Program SOCRATES – ERASMUS
Doc. Jíra:


všichni dostali materiál - formulář “Bilateral Agreement for the academic year 2001/2002”, který musí být
podepsán partnerskými organizacemi ze zahraničí.
Termín: do 20.10. předat odd. pro zahr. styky

Vedoucí kateder věnují zvláštní pozornost rozšíření možnosti programu SOCRATES pro FD.

8/ Informace proděkanů
Prof. Moos:




20.10.2000 se bude konat zasedání VR FD
21.11.2000 je slavnostní zasedání VR ČVUT v Betlémské kapli
do 10.10. se mohou podávat návrhy na Gerstnerovu medaili (viz Statut Gerstn. medaile)

Doc. Votruba:


požádal přítomné, aby věnovali pozornost specifikaci rozvrhů a aby pracovníci v hlavním pracovním poměru se
snažili přizpůsobit časovým požadavkům rozvrhu

Prof. Jirava:


informace o revizi studijních programů pro zahraniční studenty

9/ Různé
Prof. Lehovec:


informoval o tom, že MDS ČR vyhlásilo soutěž na veřejnou zakázku na nabídky řešení projektů a vývoje v
programech pro dopravu a spoje zahajovaných v roce 2001 s termínem podání do 31.10.2000 – všichni dostali
písemnou informaci

Doc. Jíra:




informoval o úspěšné účasti tří pracovníků Letecké školy ve výběrovém řízení ČSA na piloty Boeingu
protože 17.listopad je vyhlášen státním svátkem, bude děkanský den na FD 16.11.2000
informace z grémia rektora - všichni studenti z 1. ročníku, kteří si požádali v řádném termínu o kolej, budou
ubytováni

Doc. Ing. Josef Jíra, v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

