Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 05/2008
z 5. zasedání grémia děkana FD konaného dne 28.5. 2008 v Konviktu v místnosti č. 314
Přítomni:
prof. P. Moos, Ing. Schmidt, doc. B. Kubát, prof. Skurovec, doc. Sodomka, Dr. J.
Kaliková, prof. M. Svítek, doc. O. Pastor, PhDr. S. Holíková, doc. Jirovský, Mgr. V.
Bala, doc.T. Brandejský, prof. Z. Votruba, doc. Hanus, doc. J. Šachl, prof. Kovanda,
Ing. V. Němec, Dr. Přikryl
Omluveni:
prof. J. Jíra, prof. Vlček, doc. P. Vysoký, Jana Košťálová, prof. B. Duchoň

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu - Prof. Moos

2)

Rozpočet Fakulty dopravní – prof. Moos, Ing. Schmidt

3)

Reakreditace bakalářského studia - prof. Moos, doc. Vysoký

4)

Výsledky přijímacího řízení – doc. Vysoký

5)

Investiční aktivity – Dr. Kaliková

6)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
2. Rozpočet FD - prof. Moos, Ing. Schmidt

-

Příspěvek ze státního rozpočtu mírný nárůst oproti minulému roku

-

Potencionální zdroje financování : - výzkumné záměry
- granty
- doplňková činnost

Ing. Schmidt

-

předal přítomným návrh rozpočtu 2008 – pracovní verzi pro zasedání grémia
dne 28.5.2008

-

informoval o povinnosti FD předkládat vyrovnaný rozpočet

-

rozpočet FD bude předložen ke schválení Hospodářské komisi AS FD a
následně AS FD

-

pracovní verze rozpočtu předložené ke dni 28.5.2008 bude rozšířena o nově
vypracovanou tabulku obraty grantů a projektů

-

prof. Moos požádal všechny přítomné vedoucí ústavů, aby návrhy a připomínky
k rozpočtu předali tajemníkovi před jednáním Hospodářské komise AS FD

-

Grémium vzalo na vědomí vypracovaný koncept návrhu rozpočtu FD
předložený dne 28.5.2008

3. Reakreditace bakalářského studia – prof. Moos
-

-

Akreditační komise zamítla žádost FD o ponechání stávající délky bakalářského
studia – 4 roky
bude zaslána žádost o zdůvodnění rozhodnutí a to zejména:
o upřesnění pojmu udělení akreditace „pouze na dostudování“ stávajících
studentů
o upřesnění rozhodnutí o rozšíření akreditace o bakalářský studijní
program Technika technologie v dopravě a spojích se studijním oborem
Technologie údržby letadel o kombinovanou formu studia
o případné zohlednění důvodů v následné žádosti o akreditaci
bakalářského studia pro příští zájemce o studium
Prof. Moos informoval přítomné o nutnosti vytvořit tým pro transformaci
čtyřletého bakalářského studia na tříleté
Instalace dvou nových oborů „ ITS“
„ Bezpečnostní inženýrství“
Dále příprava nového oboru „Životní prostředí a doprava“
Připravená nová struktura studia do 11/2008

5. Výsledky přijímacího řízení– Mgr. Bala
Přijímací řízení pro akad. rok 2008 – 2009
Přijímací řízení probíhá ve dnech 9. -16.6.2008
Přihlášku podalo celkem 1201 uchazečů (ve srovnání s min. rokem o 25 méně)
Je nutné připomenout účast u přijímacího řízení předsedům i členům komisí
(zodpovídají jednotlivé ústavy)

Porada proděkanů pro ped. činnost
Na poradě proděkanů byl vysloven souhlas s návrhem nového studijního a
zkušebního řádu ČVUT - m.j. zkrácení semestru na 13 týdnů. Návrh bude předložen
ke schválení v AS ČVUT.

Po projednání v AS ČVUT bude tento návrh ve schválené verzi rozeslán na vědomí
všem vedoucím ústavů.

6. Investiční aktivity – Dr. Kaliková

-

Zahájení rekonstrukce studijního odd. a půdních prostor- Konvikt
V měsíci květnu 2008 bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci
půdních prostor a stud. odd. - Konvikt
Dne 5.6.2008 v 10 hod. proběhne prohlídka prostor stud. odd pro zájemce ze
strany firem jenž se účastnily výběrového řízení
Samotná realizace rekonstrukce stud. odd. proběhne v termínu
od 10.6. – 15.8.2008
Dne 6.6.2008 v 10 hod. proběhne prohlídka půdních prostor pro zájemce ze
strany firem jenž se účastnily výběrového řízení
samotná realizace rekonstrukce půdních prostor proběhne v termínu
od1.7.-31.8.2008

Doc. Jirovský
-

požádal o zajištění klimatizování servrovny v Horské
dále v řešení zajišťuje Dr. Kaliková a Ing. Schmidt

8. Různé
Prof. Moos
-

-

informoval členy grémia o jmenování doc. Svítka profesorem a jménem všech
mu k jeho úspěchu pogratuloval
požádal členy grémia o vyjádření k návrhu vždy 1x ročně uskutečnit výjezdní
zasedání grémia děkana - Děčín, předpokládaný termín výjezdního zasedání –
září
grémium vyjádřilo souhlas

Informace z jednání rektora s děkany:
-

strategie rozvoje ČVUT – SWOT analýza
jako jedna ze slabých stránek ČVUT se jeví vyšší věková hranice ve vedoucích
funkcích
prof. Moos vyjádřil přesvědčení, že zastoupení mladších ročníků ve vedení
Fakulty dopravní by bylo přínosem pro fakultu

-

představil přítomným 1 číslo časopisu „Transactions on transport sciences“
vydávaného ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a CDV

-

vyzval přítomné k publikační činnosti a zasílání příspěvků do tohoto časopisu

-

publikace v systému RIV jejich evidence, aktualizace za jednotlivé ústavy –
úkol stále trvá

-

požádal přítomné o spolupráci na vypracování konceptu příspěvku „Metodika
hybridních systémů“ a „Metodika hodnocení dálničních staveb“

Doc. Brandejský
Informoval o průběhu jednání proděkanů VaV

Prof. Svítek
-

FD může přijmout ke studiu 20-30 studentů z Číny tato informace bude zaslána
na vědomí prof. Vlčkovi

Prof. Kovanda
-

informoval o průběhu crash testu dne 22.5.2008

Prof. Moos
-

upozornil na možnost mladých absolventů přihlásit se do kurzu „Pedagogické
minimum“, „Pedagogická výchova“ na Masarykově ústavu vyšších studií (pro
absolventy FD zdarma)

Doc. Sodomka
-

v AS ČVUT bude projednáván postup při rozdělování prostředků na specifický
výzkum
stanovisko FD je aby prostředky na specifický výzkum byly rozdělovány
normativně

Doc. Kubát
-

dne 10.6.2008 se koná slavnostní VR ČVUT, kde budou uděleny medaile
navrženým pracovníkům u příležitosti 15. výročí FD

Příští slavnostní zasedání grémia děkana k 15. výročí FD proběhne za účasti členů
AS FD dne 1.7.2008 ve 14 hod. v místnosti 309, Konviktská 20.

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

