Z á p i s č. 3/2011
z 3. zasedání grémia děkana FD konaného dne 28.6. 2011 v Konviktu
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Jirovský, prof. Zelinka, Ing. Kaliková, Dr. Voráčová, prof. Přibyl,
doc. Brandejský, prof. Pastor, doc. Hanus, Dr. Hrubeš, Ing. Mičunek, Ing. Kumpošt,
Dr. Mocková, Ing. Kadlecová, Bc. Sysala, Dr. Němec, Dr. Holíková
Omluveni: Dr. Schmidt, prof. Jíra, prof. Vlček, Petr Šatra, doc. Čarský, Ing. Feit,
doc. Šachl, Dr. Bouchner, Dr. Říha
Program

1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Zhodnocení akademického roku 2010/2011

3)

Zprávy proděkanů FD

4)

Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek
Bez připomínek
2) Zhodnocení akademického roku 2010/2011
Členové grémia děkana diskutovali nad uplynulým akademickým rokem 2010/2011. Byly
diskutovány zejména otázky týkající se problematiky výuky předmětů na ústavu K621 –
Letecká doprava.
3)

Zprávy jednotlivých proděkanů

Dr. Mocková – zástupce proděkana pro pedagogickou činnost
Dr. Mocková informovala přítomné o rozhodnutí akreditační komise ve věci prodloužení
doby platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu N 3710
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ ČVUT v Praze Fakulty dopravní v souvislosti
s ukončením platnosti stávající akreditace dne 15.8.2012 u následujících 4 navazujících
magisterských studijních oborů:
Dopravní systémy a technika – akreditace prodloužena do 31.7.2019
Inženýrská informatika v dopravě a spojích – akreditace prodloužena do 31.7.2019
Management a ekonomika dopravy a telekomunikací – udělena akreditace
s omezenou platností
Provoz a řízení letecké dopravy- akreditace prodloužena do 31.7.2015

Byla udělena akreditace doktorskému studijnímu programu Logistika se studijním oborem
Dopravní logistika do 31.7.2019, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba
studia 3 roky.
Byla rozšířena akreditace navazujícího magisterského studijního programu N 3710
„Technika a technologie v dopravě a spojích“ ČVUT v Praze Fakulty dopravní o „Jointdegrees“ ve studijním oboru „Inteligentní dopravní systémy“ v anglickém jazyce podle §
47a zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách – platnost akreditace do 31.7.2019
Dr. Mocková dále uvedla, že je nutné schválit podmínky přijímacího řízení pro obor „IS“
„Joint-degrees“ Termín přijímacího řízení je stanoven na 6.9.2011, příjem přihlášek do
15.8.2011. Podmínky pro přijetí budou schváleny na zasedání AS FD dne 29.6.2011.

Doc. Jirovský – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Doc. Jirovský informoval, o podání projektů za FD pro rok 2012. V letošním roce bylo
podáno celkem 11 projektů FRVŠ, z toho 4 v tématickém okruhu A.

Doc. Jirovský dále informoval o rozvojových projektech pro rok 2012. ČVUT může a bude
podávat 1 Institucionalní rozvojový program a dále je možnost účastnit se soutěže
v centralizovaných projektech.
Fakulta dopravní se muže podílet na Institucionalním rozvojovém programu podávaném
ČVUT a přispět do něho svými dílčími "podprojekty".
Další podrobné informace zašle dr. Kaliková všem přítomným do emailu.
Doc. Jirovský dále informoval přítomné o průběhu rekonstrukce budovy Horská
Prof. Zelinka – proděkan pro pracoviště Děčín
Prof. Zelinka informoval o přípravě nových web stránek FD
4)

Různé

Dr. Mičunek přednesl svoji prezentaci o činnosti ústavu K 622

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

Zapsala: Osifová

