Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 08/2006
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 19.12.2006
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Z. Votruba, doc. P. Vysoký,
prof. V. Skurovec, prof. M. Vlček, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Ing. First, doc. O.
Pastor, Mgr. P. Bíla, Doc.Šachl ,PhDr. S. Holíková, Mgr. Bala, doc. J. Sodomka, doc. Fořt
Omluveni:
doc.T. Brandejský, JUDr. Michálková, Tomáš Filla,
Program:
1) Úvod – kontrola zápisu ( Prof.Moos)
2) Organizační zajištění přechodu kateder na ústavy od 1.1.2007
( hlavičky dokumentů, razítka atd.)

( Moos, Schmidt, Michálková)

3) Cena Rektora ČVUT, Felberova a Gerstnerova medaile – navržení kandidátů
4) Náměty z interní konference FD - GENEREL
5) Přechod na ústavy
6) Zprávy proděkanů
7) 7. rámcový program ( Doc. Fořt )
8) Firemní prezentace – videofilm FD (prof. Votruba)
9) Prezentace katedry humanitních oborů (K615)
10) Různé

1) Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
2) Organizační zajištění přechodu kateder na ústavy od 1.1.2007
-

ing. Schmidt administrativní stránka již v řešení vč. razítek

-

doc. Sodomka doporučil zaměřit se i na webové stránky fakulty- již v řešení

-

Mgr.Bala
v souvislosti s transformací na ústavy podá vedení K615 u statutárních
orgánů FD žádost o přejmenování „Katedry humanitních oborů“
na „Ústav společenských věd a cizích jazyků“
nutnost projednání v AS FD
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-

v zájmu poslání, které humanitní předměty plní, navrhla Mgr. Bala jejich vyčlenění
z nabídky povinně volitelných předmětů odborného technického charakteru
dále v řešení

3) Cena Rektora ČVUT, Felberova a Gerstnerova medaile – navržení kandidátů
Prof. Moos

-

přednesl jména kandidátu navržených na udělení jednotlivých cen za FD
u příležitosti oslav 300 let vzniku ČVUT

-

zároveň vyzval přítomné členy grémia o připomínky či další návrhy

-

konečný seznam kandidátu bude projednán a schválen na jednom z příštích
grémiu děkana

4) Náměty z interní konference FD – GENEREL
- prof. Jíra
- informoval o jednání na katastrálním úřadu a úspěšnému vyřešení všech nejasností

týkající zápisu pozemků a nemovitostí ČVUT v katastru

5)Přechod na ústavy

- dále bez připomínek
6)Zprávy proděkanů
Doc. Vysoký
-

u studentů, kteří pracují v projektech katedry, která neorganizuje SZZ je povinností
této katedry zařadit studenta (po dohodě s příslušnou katedrou ) odpovídající
oborové komise SZZ, a to na základě doporučení vedoucího projektu či vedoucího
diplomové práce. Povinností katedry je zaslat oborové komisi SZZ v dostatečném
předstihu před konáním SZZ diplomovou práci studenta a písemné posudky
vedoucího i oponenta DP.

-

Pan prorektor Dr. Kuba žádá všechny katedry, které mají nějaké podklady pro
studenty ( programy, prezentace, databáze, literaturu v elektronické formě, která
není chráněna copyrightem jiných institucí) atd., aby je umístily na nový server
COURSEWARE. (www. courseware.cvut.cz). Na této adrese je uveden postup jak
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tam příslušné materiály umístit. Z naší fakulty zareagovala zatím jen katedra /ústav
aplikované matematiky.

Prof. Jíra
-

vyplnit dotazník reakreditace – všichni členové VR

-

požádal o řešení problematiky „PhD.“ na příštím grémiu děkana

-

nástup 7. rámcového programu – viz podrobná prezentace Doc. Fořt

Dr. Kaliková
-

výměna oken v Horské úspěšně dokončena

-

rekonstrukce učeben 409, 410 dokončovací práce – konec ledna 07

-

kolaudace trafostanice – 19.12. 06 v Konviktu

-

granty FRVŠ – 16.2.2007 v 9 hod. v zasedací místnosti 314

-

žádost o dokončení půdní vestavby – laboratorních prostor v Konviktské 20
dále v řešení
půdní vestavba bude zahrnuta do investičních akcí pro rok 2007
ředitel ÚVIČ Ing. Kubant požaduje dodání ucelenějšího projektu výstavby

Úkol: Dr. Kaliková – dořešit celou akci ve spolupráci s prof. Votrubou, Ing. Schmidtem a
ing. Kubantem
Termín: 25.2.2007
Prof. Votruba
-

Týden techniky 8. – 12.1. 07
vyzval všechny přítomné k účasti na jednotlivých akcí pořádaných v tomto týdnu
v rámci oslav 300 let ČVUT

7) 7. rámcový program – prezentace ( Doc. Fořt )
-

8)

-

Doc. Fořt předal všem členům grémia materiály k prezentaci 7. rámcového
programu – vč. kontaktních adres
Prof. Moos poděkoval Doc. Fořtovi za předvedenou prezentaci a vysoce ocenil její
přínos vč. nabídnuté pomoci a spolupráce

Firemní prezentace – videofilm FD (prof. Votruba)

prof. Votruba informoval o možnosti natočení krátkého dokumentárního filmu o
FD nebo jejích jednotlivých ústavů ve spolupráci s firmou Fontis TV Production
s.r.o.. Na firmu Fontis jsou velmi kvalitní reference.
Ukázkové DVD k nahlédnutí u pí Bártové
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9) Prezentace ústavu humanitních oborů (K615)
- Prof. Moos poděkoval paní mgr. Bala za vynikající prezentaci K 615 a za její celkový

osobní přínos jak pro ústav tak pro FD

10)Různé
Ing. First
- informoval o vznikajícím novém společném pracovišti Ústavu dopravní techniky
s firmou JAWA a vyzval všechny přítomné ke spolupráci
- Evropský projekt SIM – „Bezpečnost motocyklu“ – zasedání projektu na FD

Na závěr grémia děkan poděkoval všem přítomným za dosavadní spolupráci a popřál
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku 2007
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