Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 01/2009
z 1. zasedání grémia děkana FD konaného dne 26. 1. 2009 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

Přítomni:
prof. Moos, Dr. Schmidt, prof. Jíra, Dr. Kaliková, doc. Zelinka, prof. Svítek, prof. Skurovec, doc.
Jirovský, doc. Kubát, Dr. Říha, Mgr. Feit, prof. Dunovský, doc. Pastor, doc. Hanus, doc. Šachl, PhDr.
Holíková, Dr. Němec, Bc. Košťálová
Omluveni:
prof. Vlček, prof. Kovanda, prof. Duchoň, doc. Brandejský, Mgr. Bala

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Informace a úkoly z kolegia

3)

Podklady pro Výroční zprávu FD (termín: 15.2.09)

4)

Informace o redislokaci a dopisu rektorovi ČVUT

5)

Informace o ekonomické závěrce minulého roku

6)

Úsilí o vyšší podíl zájemců o studium na FD – účast ústavů na projektu „Atraktivita“

7)

Návrhy vedoucích ústavů na výhledové habilitace mladých učitelů

8)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
2. Informace a úkoly z kolegia
- Doktorské studium – celkový počet 206, úspěšně dokončeno – 17, odchází 28
Byly přijaty následující pravidla pro doktorské studium
-

prověřit a z přísnějšího zorného úhlu zhodnotit práci doktorandů – plnění
individuálního studijního plánu, plnění pravidla 1 publikace za rok, připravit
případné ukončení studia pasivním doktorandům i před limitním termínem, důraz na
zvýšení počtu úspěšných doktorandů

-

zajistit dodržování následujícího postupu v rámci doktorského studia :



během doktorského studia předložit minimálně tři publikace před započetím
disertace

I. ročník - složeny základní zkoušky + 1. publikace rešeržního charakteru
II. ročník - složeny oborové zkoušky + 2. publikace inovativního charakteru
III. ročník - disertační práce
+ 3. publikace vědeckého charakteru
zejména z grantů, projektů a výzkumných záměrů apod. (důraz na
publikace v impaktovaných časopisech)

-

doktorandi prezenční formy studia musí podat přihlášku do IGS nebo projekt
FRVŠ před ukončením 2. ročníku.

děkan ukládá školitelům důsledně kontrolovat práci doktorandů ve smyslu přijatého
postupu.
Odpovídají: vedoucí ústavů
Termín: ihned

3. Podklady pro Výroční zprávu FD do 15. 2. 2009 – prof. Moos
-

prof. Moos žádá:
o všechny proděkany o dodání podkladů pro Výroční zprávu FD za rok 2008,
o vedoucí ústavů o provedení kontroly publikací za jednotlivé ústavy v komponentě
VVVS. Přehled publikací bude přílohou Výroční zprávy FD.

4. Informace o redislokaci a dopisu rektorovi ČVUT – prof. Moos
- prof. Moos seznámil přítomné s dopisem rektorovi ohledně nových prostor pro FD.
Masarykův ústav má v polovině roku předat prostory v nové budově v Horské ulici FD.
Fakulta strojní ČVUT předá prostory ve staré budově v Horské ulici FD mimo laboratoří ve
spodním podlaží. Tajemník fakulty zajistí kontrolu smluv uzavřených MÚ a FS s vnějšími
subjekty na užívání prostor v budovách v Horské ulici před převzetím prostor FD.
5. Informace o ekonomické závěrce minulého roku, nutnost ukončit čerpání – Dr. Schmidt
- informoval, že účetní uzavření grantů, projektů a VZ za rok 2008 proběhlo 15.1.
prof. Moos - všem vedoucím ústavů a manažerům projektů, potažmo řešitelům: čerpání
projektů a grantů musí být uzavřeno do 30. 11. 2009.
6. Úsilí o vyšší podíl zájemců o studium na FD – účast ústavů na projektu „Atraktivita“ –
kontaktní osoby pro Dr. Říhu, příspěvky ústavů na velké výstavě na Staroměstské radnici
– Dr. Říha
- informoval o úspěšném průběhu Dne otevřených dveří,
- prezentace projektů „Ceny děkana“ proběhne 28. 1. ve 12.30, místnosti č. 410 (ze středních
škol přišlo 8 prací),
- probíhá konečná fáze přípravy výstavy "Vize pro dopravu v Praze", která bude zahájena v
sále Architektů, Staroměstské radnice 3. 3. 2009, více na www.vizeprodopravuvpraze.cz.
- prof. Moos – vyzval ke spolupráci při konečné fázi výstavy všechny ústavy.

5. Návrhy vedoucích ústavů na výhledové habilitace mladých učitelů – prof. Moos
- prof. Moos - požádal vedoucí ústavů o zaslání představ na výhledové habilitace mladých
pracovníků na jednotlivých ústavech k rukám pana děkana do 27. února 2009.
prof. Jíra - doporučil přihlédnout při zvažování návrhů z ústavů ke kvantifikovaným kritériím
ČVUT a vytvořit podmínky na ústavu navrženým pracovníků pro jejich splnění.

4. Různé
prof. Moos – UNIFE požádalo Eurnex o spolupráci. V současné době se podílí Dr. Malinovský
a Dr. Janoš. Prof. Moos žáda ústavy, aby dotyčným v případě, že se na ně obrátí, vyšly vstříc,
prof. Jíra – nízká účast FD na IG v roce 2009, na stránky fakulty bude vyvěšen seznam
školitelů fakulty s jejich odbornou specializací pro lepší informovanost zájemců o doktorské
studium
prof. Svítek – informoval, že každé pondělí se schází expertní tým Ministerstva dopravy, jako
supervizor telematických informací, jehož závěrem je Dohoda o záměrech smluvních stran.

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

