Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 22
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 27.9.2005

Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, prof. P. Moos, Dr. M. Kalika, prof. V. Skurovec,
doc. Z. Votruba, doc. J. Taufer, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Mgr. V. Bala,
prof. J. Kovanda, doc. O. Pastor, Mgr. P. Bíla, PhDr. S. Holíková, Dr. J. Kaliková,
RNDr. M. Hykšová, doc. J. Šachl, P. Bartoň,
Omluveni:
Prof. Vlček, doc. J. Sodomka
1/ Kontrola zápisu
- ruší se bod 1) Organizační opatření
- ostatní bez připomínek
Prof. Jíra:
- na fakultě byl proveden audit; v případě, kdy budou zjištěny nedostatky, budou přijata
opatření k jejich odstranění.
2/ SOCRATES/ERASMUS
Dr. Hykšová:
- bilaterální smlouvy rozeslat všem vedoucím kateder, rozšířit smlouvy pro vycestování
učitelů, motivovat studenty k přihlašování do programů.
3/ Ústav soudního inženýrství v dopravě
Prof. Jíra:
- k tomuto bodu byl přizván doc. Šachl, který bude ke dni 1.10.2005 jmenován vedoucím
tohoto nového ústavu
Doc. Šachl:
- informoval grémium děkana o znalecké činnosti v souvislosti se zřízením Ústavu
soudního inženýrství v dopravě,
- požádal vedoucí kateder o sdělení, v čem mohou jednotlivé katedry vykonávat
znaleckou činnost. Vedoucí kateder nahlásí případné soudní znalce do 21.10.2005.
Judr. Michálková:
- seznámila grémium děkana s administrativním postupem při zpracovávání znaleckých
posudků.
4/ Reakreditace magisterských studijních programů
Dr. Kaliková:
- informovala o průběhu plnění úkolů; harmonogram úkolů, týkajících se reakreditace
magisterského studia trvá, tzn.
vedoucí kateder zajistí vyplnění tabulek – termín do 14.10.2005
vyplnění katalogových listů předmětů – termín do 28.10.2005.
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-

katalogové listy v anglickém jazyce pro magisterské studium odevzdat do konce
listopadu,
pracovníci FD, kteří mají zájem o kurzy na PC se mohou přihlásit do 7.10.2005 u Dr.
Kalikové.

5/ Zahájení ak. roku 2005/2006
doc. Votruba:
- informace o počtu zapsaných studentů na ak. rok 2005/2006,
- 29.9.2005 se konají v 9.00 hod. imatrikulace nových studentů; v 11.00 hod a 14.00 hod.
se konají promoce,
- na promoce byla pozvána pí Vlčková, v souvislosti s předáváním cen za vynikající
diplomové práce studentů v magisterských studijních oborech, spojených se jménem
prof. J. Vlčka.
6/ Čerpání finančních prostředků
JUDr. Michálková:
- seznámila grémium s čerpáním finančních prostředků za 1. pololetí t.r. Je vcelku
rovnoměrné, pouze je potřeba zlepšit čerpání grantů a projektů. Nerovnoměrné čerpání
u nich je zaviněno pozdním zasláním finančních prostředků od zadavatele.
7/ Zprávy proděkanů
Dr. Kalika:
- ukončena přestavba v budově Horská,
- od 3.10.2005 začne práce na býv. kotelně v Horské ul., která bude ukončena
pravděpodobně v polovině prosince 2005.
Doc. Votruba:
- uzávěrka studentských prací o cenu Siemens bude 31.10.2005.
Prof. Skurovec:
- ve fondu zahraničních cest jsou nevyčerpané prostředky; požádal o návrhy na jejich
využití.
Prof. Moos:
- informace o zápisu doktorandů do dalších ročníků, ved. kateder dají svůj souhlas,
- příprava nových výzkumných záměrů na rok 2007 – výběr proběhne v roce 2006,
- Vědecká rada FD se sejde 14.10.2005.
8/ Různé
JUDr. Michálková:
- výběrové řízení na obsazení míst akademickými pracovníky bude příští týden v tisku,
- placení měsíčních poplatků za služební mobilní telefony se ruší,
- návrh na udělení Gerstnerovy medaile městu Děčín – grémium děkana souhlasí
Mgr. Bíla:
- informoval o prezentaci středních a vysokých škol na společném zasedání Podvýboru
pro letectví a kosmonautiku při HV-PSP ČR, které se uskutečnilo 16.9.2005 v PSP ČR
za účasti poslanecké a senátorské reprezentace a představitelů civilního letectví na téma
„Současný stav a budoucnost středního a vysokého školství mající vztah k čs. letectví“.

2

PhDr. Holíková:
- pozvat významné partnery na oslavu 10. výročí k založení detašovaného pracoviště
v Děčíně, ve spolupráci s prof. Moosem, prof. Skurovcem a Dr. Michálkovou připraví
seznam
Prof. Moos:
- návrh na udělení zlaté Felberovy medaile prof. Skurovcovi – grémium děkana souhlasí

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Za správnost: O. Neničková
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