Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 23
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 29.1.2002
Přítomni:
Prof.. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, PhDr. V.
Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, Doc. M. Novák, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M.
Jánešová, Dr. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská, M. Jacura, Ing. Z. Říha, Ing. Hrubec,
Omluveni:
Prof. P. Moos, Prof. B. Duchoň, Prof. J. Kovanda, Doc. Fr. Drastík, Ing. J. Sodomka

1/ Kontrola zápisu



bez připomínek
úkol č. 20/1 - dokončit inventarizaci sítí a počítačové techniky (revokace termínu)
Termín: do 25.2.02
Odpovídá: Dr. Klečáková - ved. odd. počítač. tech. a vedoucí kateder

2/ Zprávy proděkanů
Doc. Kubát:






FR VŠ – na rok 2002 byly přijaty čtyři projekty z K611 – Mgr. Hykšová, RNDr. Malá, 2 projekty RNDr.
Bečvářové a tři projekty z K612 – 2 projekty Ing. Kočárková a projekt Ing. Neubergové (celkem cca 525 tis.
Kč)
vyzval všechny vedoucí kateder, aby věnovali zvýšenou pozornost přípravě projektů FR VŠ na r. 2003
4.2. se koná závěrečné oponentní řízení projektů řešených v roce 2001 s podporou FR VŠ
informace k programu MŠMT č. 333328 – Obnova přístrojového a strojového vybavení VŠ – termín odevzdání
návrhů na ČVUT je nejpozději do 8.2.2002 a č. 333310 Obnova budov

Prof. Jirava:


úkol 23/1 - doplnit do výroční zprávy fakulty všechny semináře, návštěvy zahraničních hostů a dohody o
spolupráci s praxí, uskutečněné v r. 2001
Termín: do 25.2.02
Odpovídají: vedoucí kateder



Erasmus Socrates – TU Mnichov nabízí 40 míst pro studenty na letní semestr – je možné se obrátit přímo na
rektorát na Ing. Požára



upozornil ved. kateder, že je potřeba připravit plán zahraničních cest pro letošní rok podle klíče:
1. cesty zajišťující základní činnosti fakulty jako celku

2.
3.
4.
5.

cesty v rámci přípravy účasti FD na evropských programech
cesty mladých asistentů na aktivní účast na konferencích a seminářích, studentů hromadné účasti
cesty na aktivní účast na konferencích při výrazném financování i z jiných zdrojů
z celkové částky FD – přijetí zahr. hostů a cesty na státnice, obhajoby apod. na jiných VŠ v zahr.

Prof. Jíra:






informoval o jednání na rektorátě o přípravě rozpočtu pro letošní rok
jako základ pro přidělení dotace bude brán počet studentů podle r. 2000
podle kolektivní smlouvy je stanoven nárůst tarifní složky mezd s ohledem na inflaci 8% - grémium děkana
souhlasí
vyjádření grémia děkana ke smlouvě s ČSA na pronájem prostor ČVUT – ukončení pronájmu je nutno posoudit
z ekonomického hlediska a z hlediska využití uvolněných prostor v souvislosti s koncepcí výstavby a
dislokačních opatření v rámci ČVUT

Doc. Votruba:




znovu připomenul ved. kateder, že je nutné známky ze zkoušek zapisovat do KOSu v co nejkratším termínu po
zkoušce
celoživotní vzdělávání – informoval o existujícím seznamu námětů pro Universitu třetího věku, která se
připravuje na ČVUT; v případě, že bude naše fakulta vyzvána ke spolupráci, dodá i své náměty – grémium
děkana souhlasí

3/ Reakreditace a akreditace fakulty – současný stav
Doc. Votruba:





informoval o současném stavu příprav materiálů a upozornil na elektronické pokyny, které pro přípravu těchto
materiálů jsou rozesílány všem katedrám
do 31.1.02 musí být předány podklady od předsedů oborových rad (ve spolupráci s vedoucími kateder)
všechny materiály pro akreditaci i reakreditaci budou katedry předávat pedagogickému proděkanovi

Prof. Vlček:




navrhnul připojit k žádosti o akreditaci žádost akreditovat jeden studijní program (např. inženýrská informatika)
v angličtině – grémium děkana souhlasí
vyhotoví vzor katalogových listů a rozešle elektronicky všem ved. kateder

4/ Zpráva o činnosti FD pro ČVUT
Prof. Jíra:


materiál byl dán k připomínkám členů grémia děkana, po zahrnutí připomínek bude v termínu předán RČVUT –
prorektorovi Havlíčkovi

5/ Kvalita pedagogické činnosti na ČVUT
Prof. Jíra:






materiál “Kvalita pedagogické činnosti” byl projednáván na grémiu rektora 14.1.02 s tím, že fakulty předají své
připomínky prorektorovi pro pedagogickou činnost do 1.3.02; materiál je přílohou k zápisu, katedry jej
prostudují a případné připomínky předají děkanovi do 25.2.02
fakulty mohou předložit své návrhy a připomínky ke Statutu IGS 2003 do konce února (výše částky, její
rozdělení, témata, zjednodušení mechanismu rozdělení peněz apod.) – připomínky z kateder předat Ing.
Salákové do 25.2.02
místo Ing. Sodomky, který byl zvolen předsedou AS ČVUT, byl do komise IGS navržen Dr. Marek Kalika

6/ Obnova přístrojového vybavení
Dr. Klečáková:



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

k programu MŠMT č. 333328 – Obnova přístrojového a strojového vybavení VŠ - jsou připraveny návrhy za
fakultu v pořadí:
Výpočetní laboratoř na platformě UNIX
Celofakultní www server pro internetovou podporu výuky
Vybavení přednáškových sálů audiovizuální technikou
Výpočetní laboratoř pro podporu ekonomicko managerských aplikací
Vybavení počítačové laboratoře pro multimediální výuku jazyků
Cluster – 10 PC
Laboratoř Letecké školy

7/ Různé
Doc. Jánešová:


13.2.2002 v 15.00 hod. se koná zasedání AS FD, materiály musí být dány senátu s týdenním předstihem

Prof. Jíra:


13.2.2002 ve 13.30 hod se koná mimořádné grémium děkana – reakreditace a akreditace

Ing. Čarská:




prezentace projektů na webových stránkách – požádala ved. kateder, aby zajistili aktualizaci na webových
stránkách; je třeba obnovit nebo přidělit nová přístupová práva u správce sítě
požádala vedoucí kateder, aby zajistili u vedoucích projektů dodání chybějících anglických anotací projektů

Doc. Kubát:


navrhnul uspořádat koncert v Betlémské kapli v rámci oslav 295. výročí ČVUT, a to na začátku příštího
školního roku s tím, že se fakulta pokusí získat sponzory – grémium děkana souhlasí

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

