Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 19
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 23.10.2001
Přítomni:
Prof.. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň,
PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Kovanda, Prof. V. Svoboda, Prof. L. Kulčák, Ing. J. Sodomka, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M.
Jánešová, Dr. J. Klečáková, M. Jacura
Omluveni:
Prof. P. Moos, Prof. V. Skurovec, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Ing. Z. Čarská

1/ Kontrola zápisu






bez připomínek
byl vydán Pokyn děkana č. 11/2001 k zabránění zneužívání sítí ČVUT a ke zvýšení ochrany objektů ČVUT
k požadavku K611 na přidělení místnosti v Horské – zapůjčení místnosti je dohodnuto s FS, dohoda bude dána
písemně
informace k akreditaci bakalářského studijního oboru Profesionální pilot – akreditační řízení by mělo být
ukončeno do konce října

2/ Informace proděkanů
Prof. Jíra za proděkana pro VaV:


interní hodnocení výzkumných záměrů za r. 2001 – řešitelé vypracují hodnotící zprávu za své řešitelské
části VZ

-úkol č. 19/1 – podkladové materiály z kateder předat odpovědným řešitelům v elektronické podobě
Termín: do 30.11.01
Odpovídají: vedoucí kateder






návrh na vydávání profesorských přednášek Vydavatelstvím ČVUT, které budou předneseny ve VR fakulty, v
časopisecké podobě – grémium děkana souhlasí
upozornění na novou Směrnici rektora o poskytování tvůrčího volna – kopii dostanou všichni ved. kateder (po
zaslání směrnice rektorátem)
VR FD se koná 26.10.01 v 9.00 hod. Na Florenci

Doc. Votruba:



přihlášky a čestná prohlášení k přístupu na KOS zasílat přímo p. Horové na rektorát
upozornil na nutnost včasného zapisování známek (i zápočtů) do KOSu, mj. pro výpočet stipendií

- úkol č. 19/2 –katedry musí dát do pořádku v KOSu hodnocení studentů za minulé období
podle pokynu studijního oddělení.
Termín: do 31.12.01 (stipend. ihned)

Odpovídají: ved. kateder



připomínky ke KOSu projednávat a předávat ved. odd. počítačových služeb Dr. Klečákové
všichni členové grémia dostali seznam státnicových předmětů

- úkol č. 19/3 – provést revizi státnicových předmětů a dát na vědomí studijnímu oddělení a
uveřejnit na webových stránkách
Termín: do konce října
Odpovídají: ved. Kateder
- úkol č. 19/4 – navrhnout složení nové státnicové komise pro Dopravní techniku
Termín: do 26.10.01
Odpovídá: prof. Kovanda

Doc. Kubát:







transformační a rozvojové programy MŠMT na r. 2002 – do 30.10.01 fakulta podala na rektorát jeden projekt
prof. Kulčáka; termín podání projektů byl prodloužen – na rektorát je možné podat projekty ještě do 13.11. –
případný další návrh z fakulty je nutné před tímto termínem předat proděkanovi fakulty doc. Kubátovi; finanční
požadavky projektu předem projednat s Dr. Michálkovou, tajemníkem fakulty; všechny informace a formuláře
jsou k dispozici na síti
investiční záměry na rekonstrukce budov v Horské a v Konviktské – v současné době se zpracovávají projekty
informace k projektu MŠMT “Obnova strojního a přístrojového vybavení ČVUT” – na fakultě se jedná o
počítačovou laboratoř a dopravní laboratoř
FR VŠ – začátkem příštího roku budou vypsány projekty FR VŠ na r. 2003 – je nutné si náměty připravit v
předstihu

Prof. Jirava:
- úkol č. 19/5 – zaslat odd. pro vnější vztahy informace o organizování konferencí nebo
seminářů v příštím roce
Termín: ihned
Odpovídají: ved. kateder
- úkol č. 19/6 – příprava CD ROM na ČVUT – všechny katedry dodají odd. pro vnější vztahy
1 – 2 fotografie s doprovodným textem
Termín: ihned
Odpovídají: ved. kateder






upozornil na možnost získat pro studenty mimo ERASMUS další finanční prostředky pro zahr. stáže, pokud
fakulta má uzavřenou dohodu s nějakou zahraniční školou (smlouvy musí být registrovány na obou stranách) –
takto registrované smlouvy musí být dány k dispozici rektorátu
ERASMUS – informace Dr. Kubišové: příprava bilaterálních smluv ve spolupráci s katedrami (je nutné využít
osobních a odborných kontaktů pracovníků kateder)
Berlínské dny – všichni ved. kateder dostali informační materiály – doporučuje věnovat pozornost této akci

3/ Strukturované studium – mgr stupeň
Doc. Votruba:



všichni dostali kopii materiálu, který bude projednáván ve vědecké radě fakulty 26.10.
katalogové listy předmětů ještě nejsou z kateder všechny a některé je třeba ještě zrevidovat
 volitelné předměty – struktura je nevyvážená, bude dořešeno do 30.11.01

Usnesení: grémium děkana nemá závažné připomínky k předloženému materiálu pro akreditaci mgr. programu.

4/ Konference “Věda o dopravě”
Prof. Svoboda:





informoval o současném stavu příprav fakultní konference, která se koná 6. a 7.11.01 Na Florenci
program byl připraven programovou radou
sborník bude hotov do zahájení konference
požádal všechny členy grémia děkana, aby o konferenci informovali a doporučovali ji všem studentům a
doktorandům

5/ Hospodaření
Dr. Michálková:



všichni členové grémia dostali pro informaci čerpání rozpočtu kateder za období leden až září 2001
opět zdůraznila nutnost rovnoměrného čerpání rozpočtu na katedrách

6/ Vědecká rada
Prof. Jíra:


zasedání VR FD ČVUT se koná 26.10.01 v 9.00 hod. Na Florenci

7/ Různé
Prof. Jíra:







OECD nabídlo možnost obsazení míst v sekretariátu - viz dopis OECD
295. výročí založení ČVUT – každá fakulta připraví 2 akce na oslavu tohoto výročí
každá fakulta připraví návrh na den otevřených dveří pro nadané studenty středních škol
informace o tom, že pan rektor připravuje schůzku s mladými pracovníky fakult do 35 let a s útvary fakult (např.
katedrami jazyků) - dlouhodobý záměr ČVUT
upozornil všechny ved. kateder, že podle § 77 zák. č. 111/1998 Sb.do pracovního poměru mohou být přijímáni
pouze akademičtí pracovníci, kteří prošli výběrovým řízením na fakultě

Dr. Michálková:


všichni dostali metodickou pomůcku MŠMT pro posuzování žádostí o účelové dotace z Fondu vzdělávací
politiky na odborné akce nebo odborné aktivity, které uskutečňují vysoké školy





při převádění majetku mezi katedrami nebo fakultami musí být vyplněny tzv. převodky (vzor dostali všichni
přítomní)
úkol č. 19/7 – zajistit používání převodky při předávání majetku kateder (fakult)
Termín: průběžně
Odpovídají: ved. kateder



informovala o požadavku Autorského ochranného svazu zjistit, zda fakulta nedovezla ze zahraničí zařízení,
podléhající poplatkům – podle vyjádření vedoucích kateder na fakultu takovéto zařízení nebylo dovezeno

Prof. Kovanda:




vyslovil požadavek katedry na prostory pro laboratoře mimo stávající prostory fakulty – podle vyjádření pana
děkana bude řešit proděkan pro výstavbu mimo grémium s vedoucím katedry
informace – v laboratoři v Řepích se koná 2.11.01 v 11.00 hod. experiment v rámci bezpečnosti silničního
provozu – jsou zváni všichni členové grémia i pracovníci kateder

Doc. Jánešová:




vyhlášení voleb do AS FD ČVUT – první kolo bude zahájeno 12.11.01 – informace budou na elektronických
stránkách fakulty
informovala o tom, že pan rektor se chce zúčastnit nejbližšího zasedání AS fakulty – bude mu navržen termín
21.11. ve 14.00 hod., kdy je plánováno řádné zasedání AS FD

M. Jacura:
- přednesl žádost studentů 5. ročníků obohatit výuku humanitních předmětů o výuku rétoriky – grémium souhlasí
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

