Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 31
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 19.11.2002
Přítomni:
Prof. J. Jíra, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. J. Kovanda, Prof. B. Duchoň, Prof. V. Svoboda, Prof. Fr. Lehovec,
Doc. M. Novák, PhDr. V. Kubišová, Prof. L. Kulčák, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Jánešová, Dr. J. Klečáková, M.
Jacura, Ing. L. Hynková, RNDr. J. Taufer, Ing. Z. Čarská, Ing. M. Honců
Omluveni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Prof. M. Vlček, Ing. J. Sodomka,

1/ Kontrola zápisu


zápis z minulého grémia děkana bez připomínek

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Jíra (za odd. VaV):




připomněl všem vedoucím kateder termín předání témat doktorského studia, a to do 25.11. do 16.00 hod.
vyhlášení IGS ČVUT – podmínky jsou na síti, termín předání návrhů projektů p. Bártové do 13.12.2002
interní hodnocení výzkumných záměrů za r. 2002:

Termíny: Informace k hodnocení pro řešitele, potřebné formuláře ……………4. 11. 2002
Jmenování oponentů, písemné vyžádání posudku ………….……....30. 11. 2002
Odevzdání kompletních podkladů od řešitelů pro hodnocení …….. . 17. 1. 2003
Ukončení hodnotící procedury …………………..………………..... 31. 1. 2003


Workshop 2003 - bude orientován primárně na výsledky interních grantů ČVUT a výzkumné záměry s možnou
prezentací výsledků dalších projektů. Bude vydán Sborník rozšířených abstraktů (2 stránky) v angličtině a
posterová prezentace.

Termíny: Vyhlášení ………………………………………………………….. 29. 10. 2002
Pokyny pro účastníky ………………………………..……………... 4. 11. 2002
Přihlášení příspěvků ………..………………………………………13. 12. 2002
Odeslání příspěvků v elektronické formě …..……………………….. 3. 1. 2003
Konání akce …………..……………..………….…...ve dnech 10. – 12. 2. 2003

Doc. Kubát:


FR VŠ – oponentní řízení projektů z r. 2002 proběhne v lednu až únoru 2003, materiály pro oponentní řízení je
třeba připravit již v prosinci 2002

Doc. Votruba:





podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2003/2004 byly projednány v AS FD
znovu upozornil na možnosti využití podání návrhů na udělení ceny a medaile MŠMT (viz statuty na webových
stránkách MŠMT) – případné návrhy se předávají děkanovi fakulty nebo proděkanovi pro pedagogickou činnost
vyzval ved. katedry k podání návrhů na udělení ceny ČVUT

Prof. Kovanda:




informoval o možnostech podání návrhů na cenu Business Leaders Forum – informace je k dispozici na odd. pro
vnější vztahy a zahraniční styky
informoval o možnostech spolupráce se zahraničními univerzitami a zároveň vyzval všechny ved. kateder,
pokud mají konkrétní návrhy na další navázání nebo prohloubení této spolupráce, aby mu své náměty předali
pro připravovaný nabídkový materiál o ČVUT

3/ Příprava bakalářského studia
Doc. Votruba:


v ak. r. 2003/2004 bude zahájeno 4leté bakalářské studium pro obory Management a ekonomika dopravy a
telekomunikací, Dopravní systémy a technika, Automatizace a informatika, Letecká doprava, které jsou součástí
studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích.

Prof. Jíra:


úkol č. 1/31 – zkoordinovat návaznost předmětů podpůrných podle potřeby předmětů oborových, odstranit
opakovanou výuku stejné látky v několika předmětech a včasné vyučování látky pro potřeby výuky dalších
navazujících předmětů
Termín: do konce února 2003
Odpovídají: vedoucí kateder

4/ Stavební práce v budovách FD ČVUT
Doc. Kubát:



objekt v Konviktské – do konce roku bude rekonstrukce sociálního zařízení ukončena
objekt v Horské – rekonstrukce sociálního zařízení bude ukončena do konce listopadu, posluchárna by měla být
hotová do zahájení letního semestru

5/ Zahraniční styky (ERASMUS)
Prof. Kovanda:


informoval o možnostech zahraničních stáží studentů i pedagogů s tím, že nabídka je malá, je uzavřeno málo
bilaterálních smluv – apeloval znovu na všechny katedry, aby zvážily možnosti uzavření smluv s dalšími
univerzitami

6/ Kontrola čerpání finančních prostředků
Prof. Jíra:



znovu upozornil katedry, že finanční prostředky musí být čerpány rovnoměrně

Ing. Hynková:




všichni ved. kateder dostali tabulky čerpání finančních prostředků za období leden-10.11.2002 , čerpání
prostředků z grantů a vědeckých projektů r. 2002 a čerpání prostředků z výzkumných záměrů
úkol č. 2/31 – překontrolovat a zajistit čerpání zbývajících prostředků z FR VŠ a IGS
Termín: ihned
Odpovídají: ved. kateder



úkol č. 3/31 - připravit návrhy na odměny pracovníků těch kateder, které mají na odměny finance
Termín: ihned
Odpovídají: ved. kateder

7/ Různé
Prof. Jíra:




prorektor Vejražka požádal fakulty o spolupráci při zajištění provozu výstavy “Inženýrská odysea” v Betlémské
kapli využití zaměstnanců civilní služby
návrhy transformačních a rozvojových projektů na r. 2003 podané fakultou byly všechny přijaty

Doc. Jánešová:


informovala grémium o průběhu a výsledcích voleb rektora a děkana fakulty

M. Jacura:


požádal jménem studentů, aby byl začátek výuky jazyků ráno posunut v rozvrhu na 8.00 hod.

Po zjištění zájmu studentů o tuto změnu a po konzultaci s katedrou jazyků bude případná změna začátku výuky jazyků
provedena v rozvrhu na další semestr.

Doc. Drastík:


upozornil na to, že v době konání zasedání NATO v Praze, tj. 21. a 22.11.02 v Děčíně probíhá řádná výuka
podle rozvrhu

Doc. Kubát:


z bezpečnostních důvodů v době konání zasedání NATO bude v objektu v Horské zabezpečen vchod (zcela
uzavřen) již večer 20.11.02

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty

Zapsala: H. Tyllerová

