Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 30
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 22.10.2002
Přítomni:
Prof. J. Jíra, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. J. Kovanda, Prof. V. Svoboda, Prof. Fr. Lehovec,
Doc. M. Novák, PhDr. V. Kubišová, Prof. L. Kulčák, Doc. Fr. Drastík, Dr. J. Klečáková, M. Jacura, Ing. L. Hynková,
RNDr. J. Taufer, Ing. Z. Říha, Ing. M. Honců
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, Prof. V. Skurovec, Ing. J. Sodomka, Doc. M. Jánešová, Ing.
Z. Čarská

1/ Kontrola zápisu


oprava: centrální evidence všech pracujících osob na ČVUT je na adrese: usermap.cvut.cz



k 1.10.2002 byl jmenován proděkan pro vnější vztahy a zahraniční styky prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.



Dr. Kristýna Neubergová byla navržena za prof. Jiravu do redakční rady časopisu ČVUT Pražská technika a
byla jmenovaná za FD garantem předmětů pro Pražskou univerzitu životního prostředí



zápis z minulého grémia děkana bez připomínek

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:


informace k materiálu AS FEL – připomínky ke kvantifikovaným kriteriím jmenovacího a habilitačního řízení –
zohlednění mladých pracovníků – FD souhlasí s připomínkami FEL



vyzval vedoucí kateder a předsedy oborových rad, aby věnovali důslednou pozornost přípravě závěrečných
zkoušek doktorského studia



připomenul všem katedrám blížící se termín oponentních řízení výzkumných záměrů



zasedání VR FD se koná 1.11. v 9.00 hod. Na Florenci. Na programu zasedání VR jsou dvě habilitační
přednášky a obhajoby – Ing. V. Šebesty a Ing. E. Pelikána, schválení nových školitelů v DS, informace o
akreditaci a reakreditaci bakalář. a magister. studij. programů



další zasedání VR FD je plánováno na 6.12.2002

Doc. Votruba:


seznámil všechny přítomné s výsledky přijímacího řízení pro ak. r. 2002/2003



předložil návrh podmínek přijímacího řízení pro ak. r. 2003/2004
- úkol č. 1/30 – připomínky k návrhu podmínek přijímacího řízení předat prod. pro pedagog. činnost
Termín: do týdne
Odpovídají: vedoucí kateder

Doc. Kubát:


všem vedoucím kateder bylo zasláno upozornění o vyhlášení rozvojových projektů MŠMT (informace jsou na
www stránkách MŠMT) – termín předání prod. pro rozvoj je do 30.10.2002
- grémiem děkana byl odsouhlasen návrh děkana fakulty – finanční podíl fakulty do 33 %

Prof. Kovanda:


informace o setkání svolaném prorektorem pro vnější vztahy o uplatnění absolventů univerzity na trhu práce –
úspěšně byl hodnocen letecký program fakulty dopravní



vyzval ved. kateder, aby se pokusili na svých katedrách zvýšit počet studentů, kteří vycestují za studiem do
zahraničí



informoval o výstavě k 295. výročí ČVUT, která bude zahájena v Betlémské kapli 5.11.2002 – koordinátorem
za fakultu dopravní je Ing. Neubergová

3/ Oslavy 10. výročí fakulty
Prof. Moos:


připravuje se informace o historii a vzniku fakulty – bude použita v almanachu o FD, který bude obsahovat také
seznamy studentů – absolventů a pedagogů a úvahy o rozvoji dopravy a telekomunikací



v rámci oslav se bude konat slavnostní zasedání VR FD (ocenění pedagogů a studentů – absolventů), bude
organizována vědecká konference a v lednu 2003 uspořádán další koncert v KB

4/ Čerpání finančních prostředků
Ing. Hynková:


po účetním uzavření měsíce září bude všem ved. kateder poslán aktuelní stav investic a neinvestic



informovala o nových číselných kódech nákladových středisek na fakultě – bylo předáno všem katedrám



nabídka na dodání nástěnných hodin do učeben a společenských prostor jako reklamní bezplatný vzorek –
souhlas grémia děkana



úkol č. 2/30 - k výzkumným záměrům - zprávy řešitelů výzkumných záměrů od zástupců spolupracujících
pracovišť předat řešitelům výzkumných záměrů dle osnovy s tím, že na základě těchto zpráv budou vyplaceny
spolupracujícím pracovníkům odměny

Termín: do 15.11.2002
Odpovídají: vedoucí kateder
Prof. Jíra:


informoval o dopisu prorektorovi Stejskalovi, aby studijní programy fakulty dopravní z hlediska instrumentální
náročnosti byly převedeny do vyšší kategorie

5/ Výuka v Děčíně
Prof. Jíra:


zahájení výuky strukturovaného bakalářského studia – otevírá se studijní program bez specifikace oborů s tím,
že musí být zohledněny požadavky regionu



úkol č. 3/30 – navrhnout, jakým způsobem bude řešeno dělení studijního programu bakalář. studia v Děčíně na
obory
Termín: do týdne
Odpovídají: všichni členové grémia děkana

6/ Fakultní síť
Dr. Klečáková:


kartový systém ČVUT – v průběhu měsíce ledna až února 2003 fakulta přejde na kartový systém ČVUT – je
třeba, aby katedry zajistily prostřednictvím svých sekretářek tyto karty u VIC ČVUT (viz podrobnější informace
na síti)



informovala o současném stavu v obnovování počítačového vybavení fakulty vč. servrů



protože fakulta bude vybavena novým centrálním servrem, zorganizuje odd. počítačových služeb školení pro
zaměstnance fakulty; všechny katedry předají odd. počítačových služeb seznamy pracovníků, kteří se školení
zúčastní



upozornění: na síti ve složce H: mají katedry k dispozici prostor, který mohou využívat pro své potřeby

7/ Diplomové práce a ukončení studia
Doc. Votruba:


byla vydána Vyhláška pro studenty, kteří budou končit studium SZZ v lednu 2003



úkol č. 4/30 – diplomové práce budou zpracovány ve třech výtiscích, 1 výtisk bude předán fakultní knihovně, 1
výtisk zůstane na katedře a 1 výtisk pro studenta
Odpovídají: ved. kateder
Termín: trvale

8/ Reakreditace habilitačních a jmenovacích řízení
Prof. Jíra:


jedná se o obor Dopravní systémy a technika, který je akreditován do r. 2003



úkol č. 5/30 – připravit materiály k reakreditaci
Termín: do konce února 2003
Odpovídá: prof. Moos

9/ Různé
Prof. Jíra:


seznámil členy kolegia s dopisem p. J. Rédla, předsedy obvodního výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu, ve kterém si stěžoval na chování studentů ČVUT při pietní a vzpomínkové akci k výročí posledního
boje parašutistů proti nacistické okupaci



požádal ved. kateder, aby pedagogové při výuce upozornili studenty na povodňovou sbírku, kterou organizuje
ČVUT do konce října 2002

Prof. Lehovec:


na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT dne 19.11.2002 bude udělen na návrh FD ČVUT čestný doktorát
prof. Teplému z University of Alberta v Kanadě



14.11.2002 ve 14.00 hod. bude mít prof. Teplý přednášku na fakultě Na Florenci, na téma Poznatky
z dopravních výzkumů v Kanadě a USA; pozvánky budou distribuovány na všechny katedry

Prof. Jíra:


na základě projednání ve vedení fakulty rozhodl děkan fakulty, že v době zasedání NATO v Praze, tj. ve dnech
21. a 22.11.2002, budou všechny tři objekty fakulty uzavřeny pro studenty i pro zaměstnance

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

