Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 4
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 20.5.2003
Přítomni:
Prof. J. Jíra, Doc. Z. Votruba, Prof. J. Kovanda, Ing. M. Kalika, PhD., Prof. M. Vlček, Doc. B.
Kubát, Prof. B. Duchoň, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, PhDr. S. Holíková, M. Jacura,
Ing. J. Machytka, Doc. Pastor
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Prof. L. Kulčák, Prof. V. Skurovec, Doc. M. Jánešová, Ing.
J. Klečáková, PhD.,

1/ 10. výročí FD ČVUT (oslavy, konference)
Prof. Jíra:
- zahájení konference je v 9.00 hod. v Masarykově koleji – konečný program je na
webových stránkách
- ve 14.30 hod. se koná slavnostní zasedání VR a AS FD v Betlémské kapli, na kterého se
zúčastní i všichni pracovníci kateder, jejichž výuka byla z důvodů oslav zrušena – zajistí
vedoucí kateder
- prostřednictvím ved. kateder požádal všechny vyučující, aby pozvali studenty na
slavnostní zasedání VR a AS během přednášek a cvičení, dále budou studenti pozváni i
prostřednictvím elektr. pošty
- náměty z kateder do referátu děkana (výsledky práce na katedrách) zaslat děkanovi nebo
do sekr. děkana do 22.5.03
2/ Různé
prof. Jíra:
- úkol č. 1/4 - katedry musí nahlásit personálnímu oddělení datum jmenování prof., doc. i
PhD. ihned po ukončení příslušného řízení (popř. vyplnit návrhové listy)
Termín: průběžně
Odpovídají: vedoucí kateder
- katedry, které ještě nepředaly plán dovolených sekr. tajemníka, tak učiní ihned
- Bílá kniha:
- konečný termín pro předání anotací předmětů bakalářského studia je do 22.5.03
- seznamy pracovníků a spolupracovníků by měly obsahovat pracovníky, kteří byli
uvedeni v žádosti o akreditaci
Doc. Votruba:
-

informoval o přípravě přijímacích zkoušek – všechny komise byly stanoveny a jsou
personálně zajištěny

-

v době konání fakultních oslav, tj. 26. a 27. 5., výuka kombinovaného studia není zrušena,
vedoucí kateder budou informovat vyučující, jichž se tato výuka týká

-

státní závěrečné zkoušky – vedoucí kateder upozorní diplomanty na konečný termín
podání přihlášky k této zkoušce, tj. v pátek 23.5.03

-

doplnění komisí SZZ – požadavky z kateder předat sekr. děkana tak, aby mohly být
návrhy na nové členy, kteří musí být schváleni VR FD, předloženy na jednání VR FD
20.6.03

Prof. Kovanda:
-

pozval akademickou obec na přednášku, kterou přednese prof. Riva z University di
Bergamo 23.5.03 – informace v odd. vnějších vztahů a zahr. styků

-

23.5.03 se koná setkání premiéra Slovenské republiky na Žofíně – informace pro zájemce
o toto setkání v odd. vnějších vztahů a zahr. styků

-

informace o nových možnostech zahr. stipendií na webových stránkách a v odd. odd.
vnějších vztahů a zahr. styků

-

požádal katedry, aby návrhy na tech. spolupráci s neuniverzitními organizacemi posílaly
průběžně do odd. vnějších vztahů a zahr. styků

Dr. Kalika:
-

upozornění pro katedry:
- od 13.6. do konce srpna budou v Horské ul. probíhat stavební úpravy
- v červenci a srpnu v Konviktské ul. bude probíhat rekonstrukce elektroinstalace

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