Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 1
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 25.2.2003
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, 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, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák,
PhDr. S. Holíková, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, PhD., M. Jacura, Doc. O. Pastor, CSc., Bc.
Ing. K. Neubergová, PhD., Mgr. V. Bala

1/ Kontrola zápisu
Prof. Jíra :


poděkoval proděkanům za práci v minulém volebním období děkana a zároveň jmenoval k 1.3.03 nové
proděkany a jejich zástupce; zároveň poděkoval doc. Drastíkovi za práci ve funkci vedoucího Ústavu pro
bakalářská studia v Děčíně a jmenoval do této funkce k 1.3.2003 PhDr. Stanislavu Holíkovou, kterou jmenoval i
do Rady Technologického institutu místo JUDr. Michálkové



informoval o převedení informačního manažera fakulty a administrátora domény do oddělení počítačové
techniky a síťových služeb



úkol č. 1/31 – zkoordinovat obsah předmětů podpůrných podle potřeby předmětů oborových, odstranit
opakovanou výuku stejné látky v několika předmětech a včasné vyučování látky pro potřeby výuky dalších
navazujících předmětů
Termín: do konce března 2003
Odpovídají: vedoucí kateder



úkol č. 2/32 – odpisy - připravit návrh změny - úkol zrušen, je řešeno RČVUT



úkol č. 4/32 - doplnění webových stránek katedrami
Termín: do konce ledna 2003
Odpovídají: vedoucí kateder
- Dr. Klečáková zkontroluje do příštího grémia děkana - do funkce informačního manažera fakulty bude
jmenován Jan Krčál

2/ Příprava výroční zprávy
Prof. Jíra :


katedry výroční zprávu fakulty doplní podle osnovy, kterou všichni dostali, do materiálu, který byl vypracován
pro fakultní část
Výroční zprávy ČVUT - oblast B
Termín: do 15.3.2003
Odpovídají: vedoucí kateder

3/ Koncepce rozdělení dotačního příspěvku
Prof. Jíra :


informoval o jednání děkanů k této problematice

Dr. Michálková:


informovala o jednání tajemníků, tajemníci fakult vzali na vědomí poslední verzi směrnice k rozdělení
dotačního příspěvku; dotace bude pravděpodobně ve stejné výši jako v loňském roce



katedry do konečného rozdělení dotačního příspěvku může čerpat 90 % loňského měsíčního příspěvku



informovala o výsledku podání návrhů rozvojových a transformačních projektů fakultou - uspěly dva projekty
katedry prof. Kulčáka

4/ Rozvojové projekty
Doc. Kubát:


FR VŠ - Bylo podáno 9 návrhů projektů na rok 2003 - uspěly 4


proběhlo hodnocení projektů FR VŠ za loňský rok - všechny projekty byl hodnoceny kladně

Prof. Jíra:


upozornil na vyhlášení veřejné soutěže GA ČR na doktorské projekty - informace na odd. VaV

5/ Různé
Prof. Jíra:




upozornil na dodržování Pokynu děkana č. 11/2001


do konce března katedry doplní pro odd. počítačových služeb, co se změnilo ve vybavenosti HW, SW a
další techniky - nahlásí všechny přesuny na katedrách



seznam multilicencí je k dispozici na webových stránkách fakulty

informace o dopisu pana rektora s nabídkou využití objektu ČVUT v Telči - k vyřízení předáno proděkanovi pro
rozvoj Dr. Kalikovi

Doc. Votruba:


informace k požadavku studentů k projektům ERASMUS SOCRATES na výuku v angličtině



předložil nabídku redakční rady časopisu Neural Network World k vydávání monografií

Dr. Kubišová:


do 15. dubna 2003 mohou doktorandi podávat přihlášky do programu Vytváření evropských týmů k řešení
společných nebo podobných projektů v doktorandských studiích, které vyhlašuje Evropská komise (EK) pro
vědu a vzdělávání

Dr. Klečáková:


aktuální stav komponent lze zjistit na adrese: web.cvut.cz/is/ - týká se i problémů s KOS

Doc. Jánešová:


zasedání AS FD se bude konat 19.3.2003

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

