Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 23.11.99
Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. J. Jíra, Doc. F. Drastík, Prof. V. Skurovec, Prof. P. Jirava,
PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Doc. M. Novák, Doc. M. Jánešová, Ing. Z. Čarská, Ing. J.
Klečáková
Omluveni:
Prof. B. Duchoň, Prof. F. Lehovec, Ing. Z. Votruba, Ing. B. Hřebejk
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Dlouhodobý záměr ČVUT, příprava dlouhodobého záměru fakulty
Prof. Moos:
 informace z grémia rektora:
 do 6.12.99 předat přehled kurzů a progr. celoživot. vzdělávání, které může fakulta v příštím roce
nabídnout
Úkol: ved. kateder předají za katedru proděkanovi pro pedagog. činnost do 3.12.99
 zvýšení spolupráci s vyššími odbornými školami
 k dlouhodobému záměru:
 dlouhodobý záměr ČVUT je hotový, bude předložen ke schválení AS ČVUT
 plánovaný počet studentů na FD ČVUT je 1219 (viz přílohy - Přehled výsledků přijímacího řízení a
Statistický výkaz k 31.10.99)
 výzkumné záměry - metodika je zpracována, bude předložena ke schválení AS ČVUT
20.1.2000 se bude konat oponentní řízení na FD - řešitelé jednotlivých záměrů zpracují
zprávu a předají ji oponentům VZ do 20.12.99; 23.12.99 na VR ČVUT proběhne
schválení oponentů VZ; povinná je účast i na Workshop 2000
 pro výroční zprávu zpracují jednotliví proděkani a ved. kateder zprávu o činnosti:
ved. kateder a laboratoří zpracují zprávu podle osnovy:
1. Základní charakteristika katedry a personální obsazení
2. Základní charakteristika pedagogické činnosti
3. Základní charakteristika vědeckovýzkumné činnosti
4. Základní charakteristika zahraničních styků (týká se i studentů)
5. Průběžné plnění úkolů souvisejících s vědeckovýzkumnými záměry katedry
6. Seznam publikací (i studentů - doktorandů)
Termín: do 10.12.99 na sekr. děkana a proděkanům
Výroční zpráva fakulty bude i v angl. verzi k dispozici na www stránkách.
3. Výstavba nových laboratoří
Prof. Moos:
 informoval o prostředcích, které byly fakultě přiděleny z rezervy MŠMT a z rezervy rektora
 v současné době se budují v suterénu v Konviktské dvě laboratoře, a to lab. K614 a lab. K612
 připravuje se laboratoř v Horské a dovybavení lab. Na Florenci

počítá se s investicemi do výtahu v Konviktské
do příštího grémia děkana - pravidla pro přidělování prostředků katedrám (připomínky)
4. Volby děkana



Doc. Jánešová:
 informovala o současném stavu příprav voleb
 byly podány návrhy na 2 kandidáty - Doc. Vlček a Doc. Jíra
 ve středu 24.11.99 ve 14.00 hod. proběhne Na Florenci představování kandidátů - všichni jsou zváni
 volba děkana proběhnou 1.12.99 v zasedačce v Konviktské
 informovala o tom, že do současné doby nebyly podány žádné stížnosti na průběh voleb
Prof. Moos:
 apeluje na všechny, aby průběh voleb nového děkana proběhl na fakultě důstojně, korektně a kolegiálně
5. Konference "Věda o dopravě"
Prof. Moos:
 poděkoval Prof. Svobodovi a Prof. Vlčkovi za organizaci konference
Prof. Svoboda:
 informoval o průběhu a účasti na konferenci s tím, že sborník je k dispozici a dodatky budou uveřejněny
na síti
 navrhuje udělit Ing. Novotnému pochvalu a odměnu za technickou pomoc
Příští konference by se měla konat v září - říjnu 2000.
6. Různé
Dr. Michálková:
 do 10.12.1999 předat na osobní odd. veškeré dovolenky, týkající se letošního roku
Prof. Jirava:
 16.11.99 se konaly na fakultě státnice, navrhuje napříště termín státnic zvolit podle harmonogramu šk.
roku mimo výuku ve zkouškovém období
Grémium souhlasí.
Prof. Skurovec:
 do 20.12. předat odd. pro vnější vztahy návrhy na změny v PROSPECTU
Prof. Dunovský:
 urguje vybavení katedry
Doc. Vlček:
 18.12.99 se koná oponentní řízení projektu 250
 interní grantová soutěž - do 13.12.99 předat vyplněné formuláře - všem byly zaslány informace
 informoval, že fakulta dostala peníze na doktor. studium - z každé katedry pro interní studenty v průměru
9.000,- Kč
Ved. kateder do týdne předají odd. pro VaV návrh na odměny pro doktorandy.
Prof. Moos:
 informoval o svém jmenování do dopravní komise EU za ČR
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

