Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 2
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 25.4.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Ing. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. B. Duchoň,
PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Doc. M. Novák, Doc. Fr. Drastík, Prof. V. Skurovec, Doc.
M. Jánešová, Ing. J. Klečáková, Ing. B. Hřebejk, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Sodomka, M. Jacura, RNDr. J. Taufer
Omluveni:
Doc. M. Vlček

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání







bez připomínek
děkan informoval o závěrech jednání grémia a kolegia rektora
statut grantové agentury ČVUT – náměty do 28.4.2000 na sekretariát rektora
Cambridžský certifikát – v červnovém termínu jsou přihlášeni 3 studenti fakulty - grémium souhlasí s tím, aby
do 1. října 2000 byla finanční pomoc fakulty úspěšným studentům poskytnuta v plné výši (tzn. proplacení
vložného)
Dr. Michálková upozornila na nutnost provádět vyúčtování všech smluv měsíčně

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Jirava:




informace k programu Leonardo da Vinci – fakultní koordinátorkou tohoto programu je Ing. Neubergová,
termín podání byl prodloužen do 12. června 2000
informaci k programu Erasmus Socrates podala koordinátorka tohoto programu Dr. Kubišová, všem byl dán i
písemný materiál. Další informace jsou k dispozici na www stránkách
Úkol pro ved. kateder: do konce srpna připravit co nejvíce návrhů k uzavření bilaterálních smluv v rámci
projektu Erasmus Socrates.



1.
2.
3.
4.

všichni členové grémia byli seznámeni s klíčem k prioritám financování zahraničních cest, a to:
cesty zajišťující základní činnosti fakulty jako celku
cesty v rámci přípravy účasti FD (a jejích částí) na evropských programech
cesty mladých asistentů na aktivní účast na seminářích a konferencích, studentů – hromadné účasti
cesty na aktivní účast na konferencích při výrazném financování i z jiných zdrojů (mimofakultních)
Z celkové částky FD na zahraniční cesty – přijetí zahraničních hostů (celofakultního významu) a cesty na
státnice, obhajoby apod. na jiných VŠ v zahraničí.

Ing. Votruba:



informace o počtu přihlášek ke studiu na FD:
do bakalářského studia - 35 uchazečů





do magist. presenčního - 1020 uchazečů
do magist. kombinovaného - 170 uchazečů
do magist. navazujícího - 15 uchazečů

c e l k e m - 1240 uchazečů
________________________________________________________











informace o jmenování pracovníků fakulty jako zástupců fakulty, a to:
RNDr. J. Nagy – MŠMT – spolupráce na přípravách maturitních zkoušek
Ing. Řezníčková – do Redakční rady ČVUT
Ing. I. Nagy – do Programové rady ČVUT
úkol pro ved. kateder: do 15.5. určit pracovníky do přijímacích komisí a nahlásit studij. odd.
upozornil na informace o udělování cen v letošním roce a termínech podání návrhů, které rozeslal všem ved.
kateder
časový plán akademického roku 2000-2001 – po připomínkách je zpracována konečná verze
přijímací zkoušky do bakalářského studia se budou konat v Ústavu pro bakalářská studia v Děčíně
děkan upozornil na změny ve výuce v květnu podle harmonogramu šk. r. 1999/2000 s tím, že je možná
individuelní dohoda se studenty (jedná se o náhradu výuky za svátky v květnu)

Prof. Moos:






5. rámcový program – nahlásit spolupráci v rámci tohoto programu na odd. vědy a výzkumu
nová témata pro doktorandy a jména školitelů – nahlásit na odd. VaV
příští zasedání VR FD se koná 12.5.2000 v 9.00 hod. Na Florenci
připravuje se přijímací řízení pro doktorské studium
interní grantová soutěž – informace o vyřazení projektů fakulty pro formální nedostatky
Ved. kateder předají do 5.5.2000 přehled projektů tuzemských i zahraničních agentur, které jsou
navrhovány z jednotlivých kateder na příští rok.
Děkan s proděkanem pro vědeckou činnost dá připomínky k přijímání projektů v rámci interní grantové
soutěže ČVUT.

Doc. Kubát:


informace o tom, že bylo podáno 6 návrhů projektů FR VŠ za fakultu

Doc. Jíra:



vyzval ved. kateder, aby jmenovali na svých katedrách tajemníky kateder
informoval o jmenování tajemníků proděkanů fakulty:
- tajemník prod. pro vnější vztahy a zahr. styky Ing. K. Neubergová
- tajemník prod. pro vědu a výzkum Ing. O. Pastor
- tajemník prod. pro pedagog. čin. (bude Ing. Čarský po skončení civil. služby)
- tajemník prod. pro rozvoj Ing. Kalika

3/ Strukturované studium
Ing. Votruba:


informoval o současném stavu příprav studia sériového bakaláře, které by mělo být zahájeno v ak. r. 2001/2002
V průběhu května na katedrách promyslí a připraví náměty, 30.5. svolá proděkan pro pedagog. činnost k této

problematice schůzku ved. kateder.

4/ Výroční zpráva fakulty za r. 1999
Doc. Jíra:


všichni členové grémia dostali poslední verzi výroční zprávy fakulty, do 2.5. případné připomínky předat sekr.
děkana

5/ Dlouhodobý záměr fakulty
Doc. Jíra:


poslední verzi návrhu dlouhodobého záměru dostali všichni, verze bude ještě doplněna o kap. Hospodaření a
investice a projednána na VR FD

Prof. Moos:


podal podrobný výklad k předloženému materiálu s tím, že případné připomínky nebo náměty je možné předat
sekretariátu děkana do konce příštího týdne

6/ Příprava akademického roku 2000/2001
Doc. Jíra:




počítačová gramotnost – všichni přítomní dostali návrh struktury předmětů pro výuku v prvních třech ročnících,
kterou bude zajišťovat K614 – bude vydán pokyn děkana
návrh nové katedry financování a provozní ekonomiky bude předložen AS FD ke schválení

7/ Různé
Doc. Jíra:





informoval grémium o žádosti Prof. Moose o uvolnění z funkce vedoucího K614 a o pověření Ing. Votruby
vedením katedry automatizace v dopravě a telekomunikacích. Zároveň poděkoval Prof. Moosovi za dosavadní
činnost v této funkci od založení fakulty
ubytování v Hlávkově koleji – žádosti z kateder se shromažďují u p. Hráčkové na studij. odd.
doplňková činnost - musí být vždy vypracován předběžný rozpočet smlouvy, který bude zahrnovat 30 % režie a
10 % zisk

Dr. Michálková:


upozorňuje, že u některých loňských doplňkových činností nebyly vyčerpány peníze, pokud nebudou vyčerpány
do konce dubna, budou převedeny na fakultu

M. Jacura:


požádal o zajištění vypsání termínů zkoušek i v září (vzhledem k termínu přijímacích zkoušek v době
zkouškového období)

Ved. kateder zajistí termíny zkoušek i v září.

Doc. Drastík:


upozornil na potřebu vyřešit problém studentů - bakalářů, kteří pokračují v magisterském studiu – jedná se o 1

semestr před nástupem do magisterského studia

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

