Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 15
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 19.10.2004

Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Dr. M. Kalika, , prof. J. Kovanda,
doc. Z. Votruba, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Mgr. Bala, V. Faltus, Ing. D. Kočárková,
Omluveni:
Doc. M. Jánešová
- návrh děkana: doplnit další bod – ukončení bakalářského studia – návrh harmonogramu.
Grémium děkana souhlasí
1/ Kontrola zápisu
- bez připomínek
2/ Zprávy proděkanů
doc. Z. Votruba:
- informoval o nedůsledném zapisování známek do KOSu ze strany kateder. Požádal
proto vedoucí kateder o odstranění tohoto nedostatku.
- zakončení bakalářského studia – informoval a předloženém „Návrhu" časového plánu
akademického roku 2006-2007, který se týká posledního ročníku bakalářského studia a
navazujícího magisterského studia. Předpokládá se zkrácení výuky z cizího jazyka
místo zk – kz.
- magisterské studium – informoval o tendenci studentů navštěvovat kombinované
studium, místo prezenční formy studia. Magisterské studium nebylo koncipováno pro
tuto formu studia, je náročné a proto se velmi pečlivě zvažuje např. žádost o přestup na
tuto formu. V příštím akademickém roce se navrhuje pro kombinovanou formu studia
přijmout l studijní skupinu.
prof. P. Moos:
- podal informaci o jednání evaluační komise, kterého se za FD zúčastnil.
- informoval o zveřejnění přijímacího řízení s nástupem ke dni 1.3.2005 (termín
odevzdání přihlášek polovina prosince, přijímací řízení koncem ledna). Katedry budou
vyzvány k vypsání témat, u každého tématu bude uveden školitel, max. možný počet
přijatých na dané téma a požadovaná forma studia.
Dr. M. Kalika:
- informoval o současném stavu rekonstrukce el. rozvodů v Horské – stav trvá (závisí na
- R ČVUT).
- informoval o přípojce v budově Konvikt – vše závisí na PRE.
- informoval o nabídce náměstka ministra průmyslu a obchodu o využití možnosti
oslovení investorů, kteří mají zájem pomoci státním institucím s financováním jejich
některých rozvojových záměrů v oblasti informačních a komunikačních technologií,
jako jsou počítačové učebny. Termín odevzdání do 22.10.2003.
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prof. J. Kovanda:
- informoval o úspěšném semináři TEMPUS DAY, který proběhl 15.10.2004 v hotelu
Olympik v Praze.
- zmínil se o výměnném univerzitním programu CEEPUS zaměřeným na regionální
spolupráci v rámci sítí univerzit.
- informoval o možnosti rozšíření počtu lektorů, kteří mají zájem přednášet v projektu
ATHENS (intenzivní kursy pro magisterské studium).
- studenti Ph.D. by měli využívat bilaterální smlouvy pro zahraniční studijní pobyty,
smlouvy Socrates tyto pobyty zpravidla nezahrnují.
- v roce 2005 proběhne v Masarykově koleji
mezinárodní konference IRCOBI,
zaměřená na „Bezpečnost dopravy a biomechaniky“.
- 18.11.-19.11.2004 se uskuteční v Betlémské kapli akce „Studium ve Francii“, na které
se představí projekty na podporu studentské mobility podporované francouzskou
vládou.

prof. J.Jíra:
- informoval o probíhajícím průzkumu mezi studenty od 18.10. do 5.11.2004 na všech
fakultách ČVUT.
- úprava časového plánu ak. roku 2006-2007 v „Bílé knize“ – připomínky z kateder do
jednání grémia v prosinci 2004, zaslat proděkanovi doc. Z. Votrubovi.
Odpovídají vedoucí kateder.

3/ Koncepce fakulty do roku 2010

-

Dr. M. Kalika:
informoval o vypracovaném materiálu fakulty na základě žádosti rektorátu ČVUT
o poslání statistických údajů o koncepci vývoje fakulty do roku 2010 (počet
zaměstnanců, studentů, potřeby ploch atd.). Termín odevzdání do 22.10.2004.
K předloženému materiálu nebyly připomínky.
Grémium bere informaci na vědomí.

.
4/ Hospodaření nákladových středisek

-

JUDr. L. Michálková:
kolegiu byly předloženy tabulky s ukazateli čerpání mezd jednotlivými nákladovými
středisky (NS) do 30.9.2004. Veškeré event. schodky některých NS v této oblasti byly
vyrovnány z rezervy fakulty. Zbytek rezervy ve výši 500 tis. Kč byl rozdělen mezi
všechny NS podle procentuelního propočtu, dle původního rozdělení mezd na
jednotlivá NS. Fakultě tak nezůstává žádná rezerva a NS by musela případné schodky
hradit ze svého rozpočtu.
Grémium bere informaci na vědomí.
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5/ Přijímací řízení pro ak. r. 2005/2006
Doc. Z. Votruba:
- informoval o předložení a schválení AS FD ČVUT - vyhlášení přijímacího řízení pro
akademický rok 2005/2006 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na FD. Zároveň
informoval o uzavření přijímacího řízení ak. r. 2004/2005, vč. odvolání.
6/ Různé
prof. J. Jíra:
- informoval o ideovém záměru vytvořit Institut aplikovaných věd, společné pracoviště
ČVUT a AV ČR.
prof. J. Kovanda:
- v laboratořích v Řepích proběhne 20.10.2004 zkouška odpalování čelních a bočních
airbagů
prof. L.Kulčák:
- v roce 2005 proběhne pod záštitou děkana mezinárodní seminář „Nové trendy
v civilním letectví“.

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: O. Neníčková
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