Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 33
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 28.1.2003
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, PhDr. V.
Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. L. Kulčák, Doc. M. Novák, Doc. Fr. Drastík, Doc. M. Jánešová, Ing. Z. Čarská, M.
Jacura, Ing. T. Růžička
Omluveni:
Doc. Z. Votruba, Prof. J. Kovanda, Prof. V. Skurovec, Ing. J. Sodomka, Prof. Fr. Lehovec, Dr. J. Klečáková

1/ Kontrola zápisu


zápis z minulého grémia děkana bez připomínek



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 února 2003
Odpovídají: vedoucí kateder



úkol č. 2/32 – odpisy - připravit návrh změny
Termín: leden 2003
Odpovídají: doc. Votruba ve spolupráci s prof. Duchoněm, prof. Skurovcem a prof. Vlčkem



úkol č. 4/32 - doplnění webových stránek katedrami zaslat Ing. Čarské
Termín: do konce ledna 2003
Odpovídají: vedoucí kateder

2/ Příprava výroční zprávy
Prof. Jíra :


úkol č. 1/33 - pro výroční zprávu fakulty připraví ved. kateder tyto podklady:








umístění absolventů
Socrates - Erasmus
konference
publikační činnost
výjezdy pedagogů a zahr. návštěvy
smlouvy s institucemi
programy EU

Termín: do 10.2.2003
Odpovídají: vedoucí kateder

3/ Strukturované studium
Prof. Jíra :


v rámci bakalářského studia bude dána možnost studentům i v období přechodu na strukturované studium
absolvovat předmět, který už v nových studijních plánech není (popř. příbuzný předmět) po dohodě s
pedagogickým proděkanem - bude vydán pokyn děkana fakulty

4/ Vědecká rada FD
Prof. Moos:


informoval o přípravě zasedáni VR FD



předložil návrh na Cenu prof. Vlčka - návrh bude předložen k projednání VR FD - grémium souhlasí s předáním
návrhu k projednání VR FD



navrhl podat návrh na medaili ČVUT pro prof. Lánského - grémium souhlasí

5/ 10. výročí FD
Prof. Jíra:


seznámil členy grémia s projektem oslav 10. výročí



všechny náměty a připomínky mohou katedry zasílat předsedovi organizačního výboru prof. Moosovi nebo
sekretar. konference Doc. Jírové



grémium souhlasí s předloženým projektem oslav

6/ Stavební práce v r. 2003
Doc. Kubát:


všichni členové grémia dostali časový harmonogram stavebních prací v objektech v Horské a v Konviktské



předložil návrh pojmenovat učebnu v Horské po prof. Vlčkovi - grémium souhlasí



po dokončení přestavby posluchárny č. 305 v Konviktské navrhuje ihned zahájit přestavbu další učebny ve
stejném patře - grémium souhlasí s tím, aby byly ihned zahájeny přípravné (organizační) práce k zahájení
přestavby další učebny

7/ Různé
Prof. Jíra:


poděkoval prof. Kulčákovi za práci spojenou se získáním Osvědčení pro výcvik údržby (podle předpisu JAR147)



upozornil na zahájení Workshopu 2003, jehož slavnostní zahájení se koná 10.3.2003 ve 14.00 hod. na Fakultě
stavební ČVUT místnost číslo B 286



informoval grémium, že na posledním jednání kolegia a grémia rektora byly projednávány nové návrhy tarifních
mezd

Dr. Michálková:


upozornila na blížící se termín pro podání žádostí na prostředky z Hanzlovy nadace - informace bude dána na
webové stránky ČVUT a bude na nástěnce studijního oddělení fakulty s termínem, do kdy se musí návrhy podat

Prof. Kovanda:


připomíná všem ved. kateder, že u plánovaných zahraničních cest musí být předem vyjasněno, z čeho budou
hrazeny

Doc. Drastík:


informoval o Dni otevřených dveří na pracovišti v Děčíně a o připravovaných státních závěrečných zkouškách
bakalářského studia v Děčíně

Doc. Kubát:


informace k uskutečněnému oponentnímu řízení projektů FR VŠ dne 28.1.03 (připomíná, že finanční podíl
fakulty musí být přesně stanoven a jeho čerpání vykázáno)

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

