Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 29.6.99

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Prof. P. Jirava, Prof. V. Skurovec, Prof. V. Svoboda, PhDr. V.
Kubišová, Ing. Z. Votruba, Ing. B. Hřebejk, Doc. M. Jánešová, Ing. Pastor, Ing. Sodomka
Omluveni:
Doc. J. Jíra, Doc. F. Drastík, Prof. B. Duchoň, Prof. J. Dunovský, Prof. F. Lehovec, Doc. M. Novák, Ing. Z. Čarská,
Kontrola zápisu
 bez připomínek
1. Informace z grémia ved. pracovníků ČVUT
Prof. Moos:
 informoval o závěrech grémia ved. pracovníků ČVUT
Zhodnocení průběhu státních závěrečných zkoušek,
opravné termíny
Informace o průběhu státních závěrečných zkoušek za jednotlivé obory podali prof. Moos, Ing. Pastor a prof.
Jirava.
Konstatuje se, že průběh SZZ byl až na některé malé drobnosti úspěšný, komise pracovaly velmi dobře.
Zkušenosti do dalších SZZ:
 vytvořit během obhajob atmosféru co nejvíce umožňující kreativitu studentů
 ved. dipl. práce z týmu školy
 oponent posuzuje odbornou stránku práce
 ved. dipl. práce posuzuje celkový profil studenta
Doc. Vlček:
 navrhuje na udělení ceny Siemens dvě diplomové práce, pokud je další návrh, je nutné jej předat
proděkanovi pro VVČ v průběhu července (termín pro odevzdání návrhů za fakultu je 6.9.99)
Financování fakult podle studijních programů
Prof. Moos:
 informoval o probíhajícím jednání s MŠMT o podílu financování podle studijních programů - budou
upraveny koeficienty pro výpočet přidělených finančních prostředků na fakulty
 informoval o změně názvu studijního programu u bakalářského studia na "Dopravní technologie a
spoje" (z původního názvu Dopravní inženýrství a spoje)
Evropské kredity, SOCRATES
Dr. Kubišová:
 evropské kredity - do konce kalendářního roku připravit informační materiál o tom, co je fakulta schopna
vyučovat v angličtině - do začátku školního roku připraví podkladový materiál pro ved. kateder

SOCRATES - na některé z prvních grémií děkana na začátku školního roku připravit konkrétní návrhy, na
kterou zahraniční školu chceme vysílat jak studenty tak pedagogy - návrhy na podepsání bilaterálních
smluv mezi školami (př. ISEP, Drážďany, Budapešť atd.)
 byly vypracovány předpisy o financování zahr. studentů, budou k dispozici všem katedrám
Dr. Michálková:
 upozornila, že všechny bilaterální smlouvy je nutné uzavírat ve spolupráci s odd. zahraničních styků


Služby o prázdninách
Prof. Moos:
 informoval o zastupování ve vedení fakulty v době prázdnin - služby byly nahlášeny sekretariátu rektora
ČVUT
Dr. Michálková:
 na děkanátě jsou zajištěny služby po celé prázdniny, vč. odd. výpočetního centra
Různé
Prof. Moos:
 na cenu rektora za prestižní vědeckou publikaci je navržen Doc. Novák a kol.: "Umělé neuronové sítě:
teorie a aplikace. Administrativně zajistí odd. VVČ.
Dr. Michálková:
 informovala o čerpání rozpočtu do 30. května 99 a o čerpání finančních prostředků kateder
 byla schválena směrnice kvestora o doplňkové činnosti - bude uveřejněna na síti
 upozornila katedry na nutnost zajistit včasné odevzdávání dovolenek
Prof. Jirava:
 požádal ved. kateder, aby zaslali návrhové listy, které vypracovali k vědeckým záměrům i vedoucím
záměrů
Schůzka k financování výzkumných záměrů se koná v pátek 2.7.99 po zasedání VR FD - náhradní termín je
8.7.99 v 10.00 hod.
Prof. Svoboda:
 informace k návrhu konference Doprava - vědní disciplína, která se bude konat na FD ČVUT 17.
listopadu 1999 budou na síti
Prof. Skurovec:
 smlouva s TU Košice je připravena k podpisu
 Akademie J.A.Komenského - příští rok proběhnou závěrečné zkoušky posledního ročníku
postgraduálního studia, tím bude ukončena dosavadní spolupráce s fakultou
Ing. Hřebejk:
 informoval grémium děkana o tom, že certifikát Letecké školy už FD ČVUT dostala.
Děkan navrhuje, aby byl AS FD předložen návrh na změnu Organizačního řádu FD - aby
Letecká škola byla samostatným pracovištěm fakulty.
Grémium děkana doporučuje vytvoření samostatného pracoviště Letecká škola a předložení
tohoto návrhu AS FD ČVUT ke schválení.
Doc. Jánešová:
 informovala o schválení Statutu FD ČVUT i jeho příloh v AS ČVUT
 do programu nejbližšího zasedání AS FD ČVUT bude zařazeno i projednání samostatného pracoviště
Letecká škola a změna názvu studijního programu bakalářského studia
 informovala o tom, že do 13. října 1999 se podávají návrhy na kandidáta na rektora ČVUT
Doc. Vlček:
 informoval členy grémia o návštěvě japonského ministra školství v ČR - jeho přednáška na MŠMT je k
dispozici na odd. VVČ
 informace za Doc. Drastíka:
 všichni členové grémia dostali návrh studijních plánů s tím, že TV v prvních ročnících bude zachována
jako povinná (mimo pracoviště v Děčíně) - grémium souhlasí
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.

děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

