Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 9
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 19.12.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, Prof. P. Jirava, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, prof. M. Vlček, PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský,
Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec,Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M. Jánešová, Ing. J.
Klečáková, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Sodomka, M. Jacura, Ing. B. Hřebejk, Ing. Z. Říha
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Prof. B. Duchoň, Ing. J. Sobota

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání







bez připomínek
úkol 7/1 – bude se projednávat v bodě 5/
úkol 7/4 - FR VŠ – je nutné na katedrách věnovat větší pozornost přípravě projektů FR VŠ v předstihu, v
březnu 2001 bude vyhlášení a termín pro podání bude cca do měsíce od vyhlášení
na zasedání VR FD dne 15.12.2000 byla schválena Základní směrnice pro realizaci strukturovaného studia na
FD ČVUT

2/ Zásady strukturovaného studia na FD ČVUT
Doc. Jíra:






seznámil členy grémia děkana s Usnesením VR FD ČVUT, které schválilo Zásady pro realizaci strukturovaného
studia na FD
podal bližší informace k jednotlivým bodům Zásad
apeloval na vedoucí kateder, aby se snažili získat vynikající studenty fakulty jako pomocné vědecké síly
úkol 9/1 – vedoucí kateder zajistí podle “Základní směrnice pro realizaci strukturovaného studia na ČVUT”
návrh povinných předmětů a povinně volitelných předmětů a zpracování anotací (strukturované dle jednotlivých
přednášek v rámci 14 týdnů na 1 semestr) těchto předmětů pro BCP a MSP
Termín: 26.1.2001
Odpovídá: doc. Votruba + vedoucí kateder

3/ Zásady strukturovaného studia na FD ČVUT
Doc. Votruba:


na svém zasedání dne 15.12.2000 schválila VR FD ČVUT komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském
studijním programu



úkol 9/2 - ved. kateder sestaví komise ke SZZ do 5.1.2001 a předají seznam komisí studijnímu oddělení a
sekretariátu děkana; předsedům i členům komisí budou vystaveny nové jmenovací dekrety podle zákona č.
111/1998 Sb.
Odpovídají: vedoucí kateder
Termín: 5.1.2001

4/ Výzkumné záměry FD ČVUT








harmonogram pro přípravu oponentních řízení výzkumných záměrů je ze strany fakulty plněn:
do 13.12.2000 byly předány prorektorovi pro vědeckovýzkumnou činnost návrhy 10ti zahraničních a 5ti
tuzemských oponentů pro státní oponenturu organizovanou MŠMT a návrh na jednoho oponenta za každý
výzkumný záměr pro interní oponenturu organizovanou ČVUT
katedra humanitních věd dokončila překlady a předá je v předstihu řešitelům výzk. záměrů ke korekturám;
termín pro předání anglického překladu vybraných částí výzkumných záměrů prorektorovi pro vědeckovýzk.
činnost 11.1.2001 bude splněn
termín předání materiálů pro interní oponenturu ČVUT je 31.1.2001, včetně oponentního posudku
úkol 9/3 – Doc. Votruba zodpovídá za pokračování řešení vědeckých cílů projektu Posílení výzkumu na
vysokých školách č. 96038 a převedení příslušných finančních prostředků do výzkumného záměru č. 024.
Termín: průběžně

5/ Návrh na ocenění prac. do 35 let, vědeckých pracovníků
a vědeckých týmů z rezervy rektora
Doc. Jíra:




ocenění prac. do 35 let. jedná se cca o 15 pracovníků, seznam bude zaslán ved. kateder
ocenění vědec. prac. – návrh ocenit Doc. Pastora a Doc. Jánešovou byl projednán ve VR FD
ocenění vědeckého týmu – bude předložen návrh na ocenění týmu Ing. Sodomky a Doc. Kovandy – návrhy byly
projednány VR FD

Grémium děkana souhlasí s výše uvedenými návrhy na ocenění pracovníků fakulty z rezervy rektora.

6/ Různé
Doc. Jíra:







je vypracován harmonogram šk. r. 2001/2002 – rektorský den je stanoven na 15.5.2001, předběžný termín
děkanského dne je 13.4.2001
vedoucím kateder budou mailem zaslány požadavky pro vypracování výroční zprávy za fakultu, tak jak jsou
dány osnovou pro zpracování výroční zprávy za celé ČVUT
v sekretariátu tajemnice jsou k dispozici vstupenky na ples ČVUT na 5.1.2001
doktorské studium – celou organizaci státních zkoušek převezmou vedoucí příslušných kateder, kteří budou za
průběh zkoušek odpovídat

Prof. Jirava:


upozornil na problém s nevyřízenou zálohou na karty ISIT/ITIC pro pracovníky Letecké školy

Ing. Hřebejk přislíbil urychlené dořešení zálohy na karty ISIT/ITIC s p. Bártovou, pracovnicí odd. pro zahr. styky.
Doc. Votruba:

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

