Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 24
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 29.11.2005

Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, prof. P. Moos, Dr. M. Kalika, prof. V. Skurovec, doc. Z.
Votruba, doc. B. Kubát, prof. B. Duchoň, Mgr. V. Bala, prof. J. Kovanda, doc. O. Pastor,
Mgr. P. Bíla, PhDr. S. Holíková, Dr. J. Kaliková, Ing. D. Schmidt, P. Bartoň
Omluveni:
Prof. M. Vlček, doc. J. Sodomka
1/ Kontrola zápisu
-

bez připomínek

-

příští grémium děkana se koná 20.12.2005 ve 14.00 hod.

-

příští VR FD se bude konat 27.1.2006

-

Ing. Schmidt informoval o postupu prací na rekonstrukci kotelny v Horské

-

30.11.2005 proběhne na fakultě jednání s ředitelem SÚZ o převedení provozu
v objektu Sýpky na FD – jednání se za fakultu zúčastní děkan fakulty a tajemnice
fakulty

-

prof. Votruba informoval o organizaci promocí, které proběhnou podle
harmonogramu, a to 3.3.2006 v Betlémské kapli

-

děkan fakulty informoval o tom, že bude vydán dislokační příkaz pro objekt
v Horské na základě dohody katedry 621 a Ústavu soudního inženýrství

-

děkan fakulty informoval o setkání fakulty se zástupci města Děčín a významných
podniků tohoto regionu, zorganizované při příležitosti 10. výročí pracoviště fakulty
v Děčíně

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:
-

požádal vedoucí kateder, aby zajistili dílčí zprávy kateder ke zprávě řešitelů
výzkumných záměrů 024 a 025 (prof. Jíra a prof. Moos), termín: do 30. 12.2005
poslat elektronicky řešitelům

-

od 1.1.06 jsou vypsané nové výzkumné záměry zahajované k 1.1.2007, fakulta
podá inovované výzkumné záměry z r. 2004 se sníženými finančními požadavky;
v této souvislosti požádal katedry o pomoc při zpracování nových návrhů
výzkumných záměrů

-

2.12.2005 se koná zasedání VR FD, na kterém bude mj. podána i informace
o úspěšných obhajobách doktorandů
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-

informoval o úspěšné konferenci Eurnexu, která byla zorganizovaná fakultou
v Masarykově koleji a poděkoval všem, kteří se na její organizaci podíleli – hlavně
doc. Jírové a Dr. Bala

Děkan fakulty požádal vedoucí kateder o spolupráci při přípravě nových návrhů
výzkumných záměrů a o náměty a názory na přípravu dalších evropských projektů.
Prof. Votruba:
-

upozornil na návrh nového stipendijního řádu a požádal katedry, aby mu zaslaly
své připomínky a náměty k tomuto návrhu

- ubytovací stipendium – fakulta se má vyjádřit zda bude částečně dotovat
Závěr: fakulta nebude dotovat ubytovací stipendium, ubytovací stipendium dostanou
pouze studenti 1. ročníku, a to ve výši 514,- Kč
-

upozornil na inovaci údajů v PROSPECTU s tím, že katedry budou vyzvány ke
spolupráci na této úpravě

Ing. Schmidt:
- Horská:
- informoval o rekonstrukci prostor po fy Zeiss
- informace o rekonstrukci kotelny
- příprava kartového systému
- Na Florenci:
- rekonstrukce laboratoří
- Konviktská:
- trafostanice
- rekonstrukce učebny č. 305
- Děčín
3/ Hospodaření fakulty
Dr. Michálková:
- všichni vedoucí katedry dostali přehled o čerpání finančních prostředků kateder;
pokud katedrám chyběly mzdové prostředky, byly doplněny z rezervy fakulty
- upozornila, že ekonomické oddělení končí s přijímáním faktur a objednávek pro
letošní rok 15.12.2005
4/ Reakreditace Mgr programu
Prof. Jíra:
- všichni členové grémia dostali poslední verzi Studijního plánu mag. studij.
programu Technika a technologie v dopravě a spojích (vč. projednaných
připomínek z kateder)
Dr. Kaliková:
- ved. kateder mohou ještě zaslat připomínky a menší úpravy Studijního plánu do
30.11. do 18.00 hod., aby mohl být tento materiál předložen k projednání ve VR
FD dne 2.12.05
- vstupní požadavky u katalogových listů doplnit – týká se hlavně K618, K620 a
K621
- anglické katalogové listy zaslat Dr. Kalikové do konce letošního roku
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Prof. Jíra:
- garantem předmětu, který je hlavní, musí být zaměstnanec fakulty v hlavním
pracovním poměru (doc. nebo prof.) – upozornil na to, že změny musí být
opraveny i v katalogových listech
- tabulky (Dr. Kaliková je zašle všem elektronicky) a opravené katalogové listy
zašlou katedry Dr. Kalikové do 9.12.2005
Závěr: Celofakultní předměty se nebudou měnit, aby byla zachována kvalita studia na FD
ČVUT.Změny ve struktuře magisterských studijních oborů max. do 20 %, pouze pro zvýšení
návaznosti a kvality studia. Katalogové listy předmětů zaslat z kateder v konečné podobě
do 9.12.2005 (dohodnuté výjimky do 20.12.2005) elektronicky Dr. Kalikové. Ostatní
formuláře zaslat Dr. Kalikové nejpozději do 30.12.2005. Kombinované studium pro obor PL
nebude navrhováno a zůstává pouze pro obor ME.

6/ Aktualizace Dlouhodobého záměru
Prof. Jíra:
- na stránkách ČVUT je zveřejněn Dlouhodobý záměr ČVUT na období r. 2006 až
2010 – požádal členy grémia, aby připravili své náměty nebo připomínky pro
aktualizaci Dl. záměru fakulty do 19.12.2005 – cca 2 stránky
7/ Různé
Dr. Kaliková:
- upozornila všechny vedoucí pracovníka, že je potřeba personální změny na katedrách
nahlásit okamžitě odd. počítačové techniky a síťových služeb

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