Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání kolegia děkana FD, konaného 25.5.99

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Prof. P. Jirava,
Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Ing. Z. Votruba, Doc. M. Novák, Doc. M. Jánešová, Ing. Z.
Čarská, Ing. Dvořáček
Omluveni:
Ing. B. Hřebejk, Prof. B. Duchoň, Prof. F. Lehovec
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Informace z grémia ved. pracovníků ČVUT
Prof. Moos:
 vnitřní předpisy ČVUT byly zaregistrovány MŠMT, dokončují se fakultní předpisy
 Gaudeamus - koná se ve dnech 20. - 23.10.99 v Brně - FD ČVUT se zúčastní společně s FD JP v
Pardubicích - další informace zajistí na DF JP u Doc. Volka Doc. Skurovec
 rektor informoval o své cestě do USA
 k 1.10.1999 zahájí provoz Masarykova kolej
 informace o dokončených stavebních úpravách a o postupu dalších úprav v Betlémské kapli
 interní granty - fakulta dostala 3 interní granty - v této souvislosti děkan znovu zdůraznil potřebu fakulty
mít ve vedení ČVUT svého zástupce
 informace o stavu příprav k zavedení studentských karet
3. Agendy proděkanů
Doc. Vlček:
 přijímací zkoušky k DS se konají 10.6.99 - všichni předsedové oborových rad dostali seznam
přihlášených studentů
 všem ved. kateder předal tabulky k rozdělení finančních prostředků výzkumných záměrů
Úkol pro ved. kateder: - do týdne předat proděkanovi pro VVČ tabulky
- do příštího kolegia připravit návrhové listy pro další diskusi
 na návrh děkana byl stanoven termín zasedání VR FD na 25.6.99 v 9.00 hod.
Doc. Jíra:
 návrh nového Statutu FD s OŘ byl předán AS ČVUT
Upozornění: Do 28.5.99 do 14.00 hod. musí být předány všechny vnitřní předpisy fakulty Doc.
Bílkovi. Zodpovídají: všichni, v jejichž kompetenci tvorba jednotlivých předpisů je!
V této souvislosti děkan poděkoval všem, kteří se na tvorbě předpisů podíleli, především Doc. Jírovi, Doc.
Jánešové, Doc. Puchmajerovi a dalším.
Doc. Skurovec:
 informoval o závěrečných zkouškách postgraduálního studia, konaného podle dohody mezi Akademií
Jana Ámose Komenského a FD ČVUT.
V druhé polovině června se uskuteční schůzka s předsedou AJAK Dr. Chaloupkou k projednání
další spolupráce (výuka úředníků státní správy).

 14.6. - 16.6.99 probíhají v Děčíně bakalářské zkoušky
Doc. Drastík:
 dokončuje se práce na Bílé knize
 přijímací řízení - katedry zajistí účast svých pracovníků při přijímacích zkouškách
 plán skript (1. pol. r. 2000) - návrhy z kateder byly předány
 informace - na síti byl instalován program, ve kterém se studenti mohou ke zkouškám přihlašovat po síti,
katedry budou známky ukládat také na síť (všichni ved. kateder dostali informaci jak a kde)
Úkol pro ved. kateder: dohlédnout na včasný zápis zápočtů do výkazu o studiu studenta
4. Rok 2000/2001
Prof. Moos:
 vzhledem ke změně délky školní docházky na základních školách je třeba přijmout opatření pro období
nižšího počtu maturantů;
a) marketing - publikace (časopis):
 ukládá proděkanovi pro vnější vztahy - připravit časopis o FD ČVUT, který bude během příštího roku
distribuován do škol, na Úřady práce atd.
b) mimořádné studium (nultý ročník)
 ukládá proděkanovi pro pedagogickou činnost:
 připravit výkaz (doklad) o mimořádném studiu (studentům nultého ročníku bude
umožněna účast na přednáškách vybraných předmětů),
- zjistit legislativní možnosti této formy studia
c) do 1. ročníku mimořádně přijmout více studentů
5. Senioři - medaile, kniha, občerstvení, květiny, pamětní list

Prof. Moos:
- informoval o organizaci setkání pedagogů - seniorů dopravních fakult, které se koná v pátek 28.5.99 v 10.00
hod. v zasedací místnosti FD ČVUT a na němž bude ministrovi dopravy a spojů Doc. Peltrámovi předána
medaile FD ČVUT a ostatním Pamětní list. Setkání se zúčastní i vedení FD ČVUT.

Různé
Prof. Moos:
 vzhledem ke snižujícímu se rozpočtu fakulty pro letošní rok ukládá, aby pracovní skupina ve složení: Dr.
Michálková, Doc. Jíra, Doc. Vlček a Doc. Drastík připravila varianty scénářů pro případ finanční tísně; v
této souvislosti žádá ved. kateder o zrevidování počtu úvazkářů na katedrách pro zimní semestr
(zrevidovat i hodiny cvičení)
Dr. Michálková:
 informovala o mimořádně svolané poradě tajemníků a kvestora, na které se projednávalo snížení rozpočtu
o5%
 formuláře evidence pracovníků seznámených s instrukcemi MŠMT pro činnost při přípravě k obraně státu
všichni ved, kateder předají p. Šmídovi, ved. technickoprovoz. odd.
Prof. Moos:
 informace o semináři dopravních fakult a dopravních institucí v Ostravě ve dnech 1. a 2.6.99
Prof. Jirava:
 v souvislosti s výší rozpočtu navrhuje snížit počet hodin volitelných předmětů
Kolegium souhlasí a doporučuje realizaci v zimním semestru.
Prof. Svoboda:
 informace o tom, že dohoda o spolupráci mezi MDS ČR, FD ČVUT, DF JP Pardubice je připravena k
podpisu
Doc. Skurovec:
 PROSPECTUS bude distribuován na všechny katedry
Prof. Dunovský:
 informace o Konference o vysokorychlostní železnici (konané ve spolupráci s ADI a Asociací
vysokorychl. žel.), která se koná 3.6.99 Na Florenci
Děkan fakulty uložil Prof. Dunovskému zajistit informace o konání konference pro studenty - nástěnky,
informační elektr. tabule

Ing. Čarská:
 informovala o úspěšném konání konference MEPS s mezinárodní účastí studentů vysokých škol s
dopravní tématikou v Teplicích
Příští kolegium děkana se koná ve čtvrtek 10.6.1999 ve 14.00 hod.

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

