Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 20.4.99

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Prof. P. Jirava,
Prof. B. Duchoň, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Ing. Z. Votruba, Prof. F. Lehovec, Doc.
M. Novák, Doc. M. Jánešová, Ing. Z. Čarská
Omluveni:
Ing. B. Hřebejk
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Informace z grémia ved. pracovníků ČVUT
Prof. Moos:
 příprava konference ICEE´99, konané ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava v budově FD Na Florenci ve
dnech 10. - 14.8.99
 informace o přípravě Česko-britského semináře " First international conference on advanced engineering
design", která proběhne ve spolupráci s University of Glasgow ve dnech 31.5, - 2.6 99 na ČVUT - ved.
kateder zváží účast na této konferenci (Doc. Vlček zajistí cca 50 informačních brožurek)
 rektorský den byl stanoven na 5.5., děkanský den FD 11.5.99
 veškeré vnitřní předpisy související se Statutem ČVUT jsou k dispozici na INFOREKU
 poplatky na ČVUT za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony - po schválení materiálu budou
zveřejněny na úřední desce a na síti
3. Rozpis NIV na katedry
Prof. Moos:
 vzorec pro výpočet byl upraven podle připomínek a všichni ved. kateder dostali rozpis NIV na jednotlivé
katedry (K 614 společně s laboratořemi)
Dr. Michálková:
 v patek 23.4. dopoledne bude rozdělení NIV projednáno s jednotlivými vedoucími kateder
4. Výběrová řízení do projektů
Doc. Drastík:
 všichni ved. kateder dostali písemně návrh pravidel výběrového řízení do projektů
- upozornil na odlišné přijímání studentů do oboru MEL - PL, kam jsou studenti přijímání pro
"přijímací zkoušce", vypisované Ing. Hřebejkem před termínem výběrového řízení do oborů, bez
ohledu na jejich předchozí prospěch
- Navrhovaná pravidla budou od příštího semestru platit pro všechny obory, tzn. i pro obor MEL PL.
všem členům kolegia předal materiál "Návrh změn ve studijních plánech 1999-2000"
- upozornil na to, že součet kreditů v jednom semestru musí být 30

- změna počtu kreditů u jazyků
- TV - navrhuje zrušit jako povinný předmět a nechat jako volitelný - souhlas, ale je nutné
dohodnout s ved. katedry TV Doc. Drnkem
- v bakalářském studiu v Děčíně navrhuje vyučovat pouze jeden jazyk, a to angličtinu nebo
němčinu
- navrhuje posunutí začátku výuky na 8.00 hod. - kolegium souhlasí

5. Statut FD a jeho přílohy
Doc. Jíra:
 předložil ke schválení poslední verzi příloh č. 1 - 3 Statutu FD se zapracovanými připomínkami kolegium schvaluje Statut FD i s jeho přílohami
 informoval o interních grantech ČVUT - FD bylo přijato 5 projektů
Doc. Vlček:
 témata doktorských studií - cca 40 témat, předpoklad 20 - 22 adeptů, přihlášky se přijímají do 15.5.99;
témata jsou vyvěšena na nástěnce odd. VVČ
 předpisy DS - 21.4.99 budou projednávány AS ČVUT
 znovu upozornil na Workshop na téma intermodální dopravy v Praze, je třeba ještě vyzvat studenty s tím,
že přihlášky se podávají do 23.4.99!!!
 GA ČR - do 28.4. do 16.00 hod. je nutné přihlášky projektů předat odd. VVČ
6. Výzkumné záměry - návrhové listy kateder
Doc. Vlček:
 podíl kateder na jednotlivých záměrech - ved. kateder dostanou formulář, do kterého vyplní za svoji
katedru konkrétní jméno a konkrétní téma k jednotlivým záměrům
Závěr: na katedrách proběhne diskuse k participaci na výzkumných záměrech a Doc. Vlček připraví
formalizovaný návrh do příštího kolegia děkana.
7. Různé
Dr. Michálková:
 informace o Pokynu děkan k prověrce BOZ
 informace o Pokynu děkan k civilní obraně
 předat sekr. tajemníka plán dovolených
Dr. Kubišová:
 informace k možnosti našich studentů studovat v zahraničí - z 5 studentů, kteří se přihlásili, úspěšně prošli
2
 připravuje se dohoda o spolupráci s universitou ve Francii
Prof. Dunovský:
 seminář o vysokorychlostní železnici, který se má konat na FD Na Florenci 23.6.99, navrhuje přesunout
na jiný termín, neboť v této době se konají obhajoby. Dohodne se s Ing. Palíkem, který má na starosti
organizaci semináře.
Podle vyjádření děkana se fakulta účastní organizace semináře tím, že poskytne místnosti v objektu Na
Florenci.
Doc. Skurovec:
 SOKRATES - informoval o zařazení 3 projektů našich doktorandů
Doc. Drastík:
 audiovizuální technika - informace o předváděčce filmů ČVUT a o úspěšné účasti Prof. Jiravy na výrobě
filmu s dopravní tématikou. Další náměty se podávají do 31.5.99
Prof. Moos:
 informace o připravovaném setkání seniorů z doby vzniku dopr. škol, které se koná 28.5.99 na FD za



účasti nám. ministra dopravy a spojů Ing. Sellnera; organizaci tohoto setkání zajistí odd. pro vnější vztahy
informoval o krádeži tech. zařízení v objektu Na Florenci; upozornil všechny na nutné zpřísnění
podmínek při zabezpečení vybavení objektů, mj. zamykání učeben, kanceláří atd.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

