Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 01/2007
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 23.1.2007
Přítomni:
Prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. J. Jíra, Dr. Kaliková, prof. Z. Votruba, doc. P. Vysoký,
prof. V. Skurovec, doc. Taufer, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Ing. First, doc. O. Pastor,
Mgr. P. Bíla, Doc.Šachl ,PhDr. S. Holíková, Mgr. Bala, , Tomáš Filla
Omluveni:
doc.T. Brandejský, JUDr. Michálková, prof. Vlček ,doc. J. Sodomka
Program:
1) Úvod – kontrola zápisu ( Prof.Moos)
2) Přechod na ústavy
3) Akreditace

(Prof. Moos)
(Prof. Jíra)

4) Dořešení problematiky „Ph.D.“ ( Prof. Jíra )
5) Zprávy proděkanů
6) Prezentace ústavu řízení dopravních systémů a logistiky K617
Současný stav
- výuka
- věda (granty)
- spolupráce s praxí
(projekty)

Výhledy rozvoje
- výuka
- věda (témata)
- spolupráce
(partneři)

V časovém horizontu 20 min.
7) Různé

1) Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
2) Přechod na ústavy
Ing. Schmidt
- předal všem přítomným vytištěné vzory názvů vč. zkratek jednotlivých ústavů,
vizitky v angl. i české verzi + korespondenční adresu
-

upozornil na nutnost znovu jmenovat manažery pro pedagogickou a vědeckou
činnost na jednotlivých ústavech
Pověřeni: vedoucí jednotlivých ústavů
Termín: ihned

Prof. Moos
- Zkratka kupř. „K614“ atd. zůstává zachována i po přechodu na ústavy
- bude vydán upravující pokyn děkana č. 2/2007
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Mgr. Bíla
- přednesl žádost o zachování mezinárodně uznávané zkratky capt. na vizitkách
pracovníků Ústavu letecké dopravy
schváleno grémiem děkana

3) Akreditace
Prof. Jíra
- dostupné podklady pro vyplnění dotazníku pro hodnocení činnosti a akreditovaných
činností jsou umístěny na disku „H“ v adresáři „akreditace“, potřebné podklady jsou
v podadresáři „podklady“
- všichni zaměstnanci s úvazkem vyšším než 70% musí vyplnit své Curriculum vitae
- nutná kontrola a aktualizace všech údajů
- akreditace Bc studia materiály a údaje za posledních 5 let – od roku 2002 - 2007
- vedoucí ústavů pověřeni připravit podklady pro akreditaci za své ústavy
Přípravu akreditace za FD pověřeni proděkani Votruba, Vysoký,Jíra a předsedové
oborových rad
- doktorské studium
- prof. Jíra upozornil na stanovený max. počet doktorandů na školitele - 5 doktorandů
( 6 doktorandů jen s povolením děkana fakulty)
přebývající doktorandi budou převedeni na jiného školitele
úkol: Prof. Jíra
Termín: příští grémium
Připravit seznam školitelů, kde max. počet doktorandů odpovídá platným předpisům
- Prof. Jíra dále informoval o vysoké úspěšnosti přidělení grantů MD projektům podaných
za FD
Prof. Votruba
- Dotazník akreditační komise pro hodnocení činnosti a akreditovaných činností vč. zápisu
z pracovní schůzky + rozdělovník činností zaslán :
- vedoucím ústavů FD
- vedoucím oborových rad
- tajemníkovi fakulty
- proděkanům
-

vedoucí ústavů pověří vybrané pracovníky přípravou akreditace
Termín: 24.1.2007

-

nutná kontrola a aktualizace všech údajů
pověřeni: vedoucí ústavů, manažeři pro pedagogickou a vědeckou činnost
Termín: ihned
doplnit o aktuální údaje „www RIF“ ( publikace , výzkumné záměry, výstavy atd.)
Termín 1.2.2007
pověřeni: vedoucí ústavů, manažeři pro pedagogickou a vědeckou činnost

-
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4) Zprávy proděkanů
Dr. Kaliková
-

informovala o přislíbení prostředků ÚVIČ Fakultě dopravní ve výši 15 milionů Kč na
investiční akce roku 2007
z této částky budou použity prostředky:
5 mil Kč – dostavba půdní vestavby Konviktská 20
8 mil. Kč- dostavba půdních prostor Horská 3
2 mil Kč – rozšíření studijního odd.

-

oponentury FRVŠ probíhají dne 16.2.2007

Prof. Votruba
- 26.1.2006 proběhne na FD den otevřených dveří

Prof. Moos
-

informoval o předání návrhů na udělení Gerstnerovi medaile k projednání do AS FD

-

- navrženi kandidáti Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.

-

Ing. Antonín Faran,Ph.D.

-

Ing. Libor Holand

-

Jednomyslně schváleni na zasedání kolegia děkana dne 16.1.2007 a na zasedání
grémia dne 23.1.2007

Doc. Kubát
-

podal návrh na udělení stříbrné pamětní mince + pamětní list zasloužilým členům
státnicových komisí

5) Prezentace Ústavu řízení dopravních procesů a logistiky
Doc. Pastor přednesl prezentaci Ústavu řízení dopravních procesů a logistiky´
Prof. Moos poděkoval Doc. Pastorovi za vynikající prezentaci
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6) Různé

Prof. Moos
-

informoval o připravovaných smlouvách mezi FD a Ministerstvem dopravy na čtyři
projekty v celkové výši cca 4,5 mil. Kč
dále předal Prof. Jírovi přehled cca 15 připravovaných projektů MD, do kterých se
může FD zapojit dle vlastního výběru

Ing.Schmidt
-

požádal přítomné vedoucí ústavů o kontrolu a aktualizaci záznamů na „USERMAPU“
kontaktní osoba pro zapracování změn - Lucie Zítková (tel. 9527)

-

požádal o zkontrolování přístupových práv do systému KOS na jednotlivých ústavech
úkol: manažeři pro výuku předají vypracovaný seznam osob za své ústavy pí
Hráčkové – stud.odd.
Termín: 28.2.07

Ing. First
-

informoval o dovybavení laboratoří v areálu Řepy a možnosti využití nových zařízení
rychlokamera a akumulátor kmitu

Doc. Kubát
-

informoval o úspěchu studentů FD v mezinárodní studentské soutěži v rámci kampaně
VOICE
Alexandra Holubová – 3. místo
Petr Kumpošt – 7.místo

Mgr. Bíla
-

informoval o nutnosti projednání ekonomického zajištění výuky oboru TL v roce
2007
dále v řešení ve spolupráci s tajemníkem fakulty

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
děkan fakulty

Zapsala: Osifová
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