Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 1
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 29.2.2000
Přítomni:
Doc. J. Jíra, Prof. P. Moos, Ing. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Doc. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, PhDr. V.
Kubišová, Prof. J. Dunovský, Doc. M. Novák, Doc. Fr. Drastík, Prof. V. Skurovec, Doc. M. Jánešová, Ing. J.
Klečáková, Ing. B. Hřebejk, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Sodomka, Doc. M. Hobza, Ing. V. Novotný, M. Jacura
Omluveni:
JUDr. L. Michálková, Prof. V. Svoboda

1/ Kontrola zápisu z minulého jednání



bez připomínek
děkan fakulty předal novým proděkanům jmenovací dekrety a Doc. Drastíkovi pověření vedením pracoviště v
Děčíně

2/ Výzkumné centrum
Doc. Jíra:



všichni přítomní dostali anotaci návrhu Výzkumného centra telematiky ČVUT, zpracovanou Ing. Svítkem
informoval o stavu příprav náplně i personálního obsazení navrhovaného centra tak, jak bude předloženo ČVUT

3/ Rozdělení peněz na vědeckých záměrech
Do. Jíra:


všichni ved. kateder dostali tabulku rozdělení financí na výzkumné záměry pro letošní rok

Nositelé výzkumných záměrů a ved. kateder připraví do 10.3. návrh na rozdělení přidělených prostředků na výzkumné
záměry k projednání v příštím grémiu děkana,tj. 21.3. – zodpovídá Prof. Moos

4/ Vědecká rada
Doc. Jíra:



předložil členům grémia návrh členů nové Vědecké rady
po diskusi bude návrh doplněn o doc. Sellnera, náměstka ministra dopravy ČR, jako externího člena VR

Grémium děkana souhlasí s předloženým návrhem Vědecké rady FD a s jeho předložením AS FD ke schválení.

5/ Různé
Doc. Jíra:



změny v Organizačním řádu ČVUT FD – všichni členové grémia dostali návrh upraveného OŘ ČVUT FD –
děkan informoval o změnách, které se týkají mj. doplnění § 2 – Členění ČVUT FD odst. 1 písm. d. – pracoviště
Děčín ČVUT FD – Ústav pro bakalářská studia, zařazení Letecké školy v § 4 – Samostatné laboratoře, odst. 5.
písm. c. – K632 Letecká škola
Grémium děkana souhlasí s předloženým novým Organizačním řádem ČVUT FD a s jeho předložením AS FD
ke schválení.






všichni ved. kateder si do příštího grémia připraví požadavek na úpravu www stránek kateder – seznam
pracovníků v hlavním a dalším pracovním poměru
schůze kateder se budou konat 8 x za rok, zápisy budou zakládány v kopii v sekr. děkana
doplňková činnost – v letošním roce je stanoven výpočet režie ve výši 30 % z celkové ceny díla

Doc. Kubát:



granty – FR VŠ – fakulta dostala 2 granty – Ing. Klečáková s Ing. Kalikou a Ing. Říha
do 9.3. budou na síti informace pro návrhy v r. 2000

Prof. Moos:


informace k přijímacímu řízení k doktorandskému studiu – bylo přijato 6 studentů, 1 zahraniční

Prof. Jirava:




projekt Leonardo da Vinci II – termín je do 26.3., všichni ved. kateder dostali písemnou informaci, další
informace jsou na síti
ved. kateder předají odd. pro vnější vztahy a zahr, styky plán zahraničních cest na letošní rok se stanovením
priorit a způsobem hrazení - termín do 15.3., zodpovídají ved. kateder

Ing. Votruba:






předal všem návrh časového plánu pro r. 2000 – 2001, bude projednán na příštím grémiu děkana
upřesnění Bílé knihy – ved. kateder dostali k doplnění seznam předmětů, u kterých chybí anotace
kombinované magisterské studium – předložil návrh rozvrhu pro individuelní konzultace pro stávající studenty
(jedná se o 4)
informace o probíhajících jednáních s K611 k výuce matematiky v akademickém roce 2000

Doc. Drastík:


informace o zajištění výuky v Děčíně

Doc. Kubát:




smlouva s ČD s.o. – slevy jízdného pro pracovníky fakulty – zjistí další možnosti a jejich vhodnost pro potřeby
fakulty
konkursní komise bude zasedat 13.3.2000

Prof. Lehovec:


termín uzávěrky podávání projektů GA ČR je 15.4.2000, informace na www stránkách GA ČR

Ing. Čarská:


připomíná, že anotace projektů budou na www stránkách.
Ved. kateder zajistí uvedení anotací projektů jejich kateder na www stránkách. Ing. Čarská bude pomáhat
radou.



prezentace projektů bude v letošním roce pouze na www stránkách.

Ved. kateder vyzvou ved. projektů, aby připomněli studentům vyžádání si práv u Ing. Čarské.
Doc. Ing. Josef Jíra, v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

