Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 16
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 29.5.2001
Přítomni:
Prof.. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Prof. P. Jirava, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček,
Prof. B. Duchoň,PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, Doc.
Fr. Drastík, Prof. Fr. Lehovec, Doc. M. Jánešová, , M. Jacura, Ing. J. Klečáková, Ing. Z. Čarská
Omluveni:
Doc. M. Novák, Ing. J. Sodomka
1/ Kontrola zápisu z minulého jednání



zápis bez připomínek
úkol 15/2 - provést redislokaci ploch, které má v současné době fakulta k dispozici v Horské ul.
Termín: do 10.6.2001
Zodpovídá: Doc. Kubát – proděkan pro rozvoj a výstavbu



úkol 15/3 - katedry předají proděkanovi doc. Kubátovi seznam investic plánovaných v r. 2001 (žádosti o nákup
nad 40.000,- Kč – katedry se mohou sdružovat), potom komise sestavená z členů vedení určí priority těchto
investic
Termín: do 1.6.2001
Zodpovídají: ved. kateder

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:





1.6.2001 v 9.00 hod Na Florenci se koná VR FD
pro jednání VR si připraví řešitelé výzkumných záměrů 1 – 2 stránky – aktuální stav řešení a informace o
závěrech z posledních oponentních řízeních výzkumných záměrů
jsou připraveny návrhy na doplnění komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ke
schválení vědeckou radou

Prof. Jirava:


úkol 16/1 - vedoucí kateder připraví bilaterální smlouvy v rámci projektu ERASMUS SOCRATES
Termín: do 15.9.2001
Zodpovídají: ved. kateder



úkol 16/2 - aktualizovat dohody kateder s institucemi – všem ved. kateder byl zaslán stávající seznam dohod;
aktualizovaný seznam i případnou negativní odpověď předat proděkanovi pro vnější vztahy a zahr. styky
Termín: do 11.6.2001

Zodpovídají: ved. kateder
Doc. Votruba:




informoval o brožuře ČVUT ”Program kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT v ak. r.2001/2002” – brožuru
dostanou všichni ved. kateder
program KOS – na všech katedrách byli proškoleni pracovníci i studenti v práci s tímto programem, který od
28.5. mohou používat k přihlašování ke zkouškám (na fakultních www stránkách je i návod pro přihlášení do
KOSu)
Ing. Klečáková požádala děkana fakulty o souhlas s ošetřením uživatelských jmen pro zaměstnance stejně
jako u studentů.
Prof. Vlček požádal, zda by nebylo možno ošetřit rozhranní mezi systémem Fikais a KOS.

Prof. Jíra:
Rozhodnutí k zavádění KOSu:





Ing. Klečáková požádá VC o ošetřením uživatelských jmen pro zaměstnance stejným způsobem jako u studentů
v tomto zkouškovém období je plně v pravomoci kateder jakým způsobem budou přijímat přihlášky studentů ke
zkouškám. Výsledky zkoušek musí však být zaneseny do databáze KOS
Ing. Klečáková zjistíorganizační i finanční stránku propojení stávajícího elektronického zapisování (Fikais) ke
zkouškám s KOSem.

3/ Přijímací řízení a zápisy
Doc. Votruba:
- celkem přihlášených ke studiu - 1534
z toho mag. presenční stud. - 1248
komb. stud. -122
navazující stud.-20
bak.pres. stud. -95
komb. stud. -49


všichni ved. kateder dostali pokyny k přijímacímu řízení, které proběhne 11. – 22.6.2001

4/ Bakalářské studium
Doc. Votruba:




strukturovaný bakalář je připraven k předložení Vědecké radě fakulty, nový bakalářský obor profesionální pilot
– připravuje se materiál pro akreditační komisi MŠMT
katedry dopracovávají katalogové listy předmětů

5/ Technologický institut
Prof. Jíra:


informoval o dohodě o celoživotním vzdělávání, kterou uzavřela fakulta se třemi institucemi z Děčína Kabelovna Děčín – Podmokly a.s., Severočeská energetika a.s. a ALUSUISSE s.r.o.; v prvním kole se
předpokládá cca 40 studentů

Prof. Skurovec:


informoval o prvním jednání Rady Technologického institutu, které se konalo na FD 24.5.2001

Prof. Jíra:


v souvislosti se zajištěním činnosti TI byli jmenováni tři zmocněnci, a to: Prof. Skurovec - pověřen přípravou
osnovy pro výukufrekventantů (studentů) celoživotního vzdělávání občanůna TI, Ing. Klečáková pověřenapřípravou koncepce výuky počítačových dovedností a výběrového řízení a realizací nákupu počítačů a
příslušenství potřebných pro výuku na TI tak, aby byly kompatibilní s FD a ČVUTa počet odpovídal potřebám
výuky a počtu frekventantů (studentů) a JUDr. Michálková - pověřena přípravou návrhu na potřebné úpravy
prostor v budově KOKOS Děčín, které byly po předchozím jednání s FJFI pro TI uvolněny a to tak, aby
odpovídaly potřebám výuky na TI; v této souvislosti děkan fakulty požádal všechny katedry, aby byly
nápomocny všem zmocněncům při přípravě a zajištění činnosti TI

6/ Integrita ČVUT
Prof. Jíra:


informoval členy grémia děkana o dopisu pana rektora, kterým požádal děkany fakult o vyjádření k integraci
činností zajišťovaných v rámci hlavní a doplňkové činnosti na ČVUT a seznámil členy grémia s návrhem
odpovědi na tento dopis – grémium děkana vyslovilo souhlas s vyjádřením děkana

7/ Různé
Dr. Michálková:



informace o rozdělení finančních prostředků na výzkumné záměry
informace o smlouvě mezi ČVUT a Eurotelem, fakulta dostala tzv. zlatou kartu pro některé služby Eurotelu, je u
Doc. Votruby

Prof. Dunovský:


informace o účasti elektromobilu na Autosalonu 2001 v Brně

Doc. Votruba:




diplomové práce musí být archivovány v jednom výtisku na příslušné katedře a jeden výtisk ve fakultní
knihovně
volitelné předměty – upozornil ved. kateder, že redukovaný počet volitelných předmětů byl dohodnut na grémiu
děkana s tím, že bude využita i nabídka předmětů v rámci ČVUT

Doc. Kubát:


31.5.2001 proběhne v objektu v Horské redislokace ploch, které má fakulta k dispozici, v této souvislosti
požádal ved. kateder, které jsou umístěny v Horské, o aktivní účast cca od 8.30 hod.

Prof. Jíra:


katedry, které ještě nenahlásily pracovníka, určeného ke spolupráci s AVTC za účelem realizace CD ROM, tak
učiní ihned na sekretariátu děkana
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

