Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 30.3.99

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Prof. P. Jirava,
Prof. B. Duchoň, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Ing. B. Hřebejk, Ing. Z. Votruba, Prof. F.
Lehovec, Ing. Z. Čarská, Doc. M. Jánešová
Omluveni:
Doc. M. Novák
1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Příprava výroční zprávy FD pro jednání v AS
Prof. Moos:
 všem členům kolegia děkana byla předána první verze Výroční zprávy FD za rok 1998 k připomínkám;
po zapracování případných připomínek bude zpráva předána AS FD k projednání v senátu, který ji doplní
o zprávu o činnosti AS FD´98

3. Agendy proděkanů
Doc. Vlček:
 upozornění: materiály pro Akreditační komisi z kateder - urychleně předat odd. VVČ
 témata doktorských disertačních prací - předáno pouze za obor Ekonomika a management…, ostatní
předat do 31.3.99
Doc. Drastík:
 do 15. 5.99 plán ediční činnosti - všichni dostanou písemnou informaci i s termíny předání studij. odd.; v
této souvislosti upozornil na to, že je potřeba do 15.4.99 v edičním středisku podepsat smlouvu na skripta
"Systémová analýza"
Doc. Jíra:
 návrh na zakoupení protivirové ochrany počítačové sítě - kolegium souhlasí
 statut FD - 1. verzi podle vzorové verze ČVUT dostanou všichni proděkani - připomínky do 2.4.99
Doc. Skurovec:
 pracoviště v Děčíně - informace o přijímacím řízení - přihlášeno dosud cca 50 studentů
- 4 studenti se přihlásili do programu ERASMUS

4. Třístranná smlouva o spolupráci mezi FD ČVUT, DF JP Pardubice a CDV-MDS ČR
Prof. Moos:
 informoval o podpisu třístranné dohody o vzájemné spolupráci mezi FD ČVUT, Fakultou dopravní JP v
Pardubicích a mezi Centrem dopravního výzkumu (MDS). Na přípravě této dohody se za FD ČVUT
podílel Prof. Svoboda
Prof. Svoboda:
 dohoda se týká spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, zvýšení jeho významu pro rozvoj dopravy, dopravní
infrastruktury v rámci příprav ke vstupu ČR do EU

5. Příprava nových platových výměrů
Prof. Moos:
 informoval o tom, že proběhla jednání se všemi ved. kateder k přípravě nových platových výměrů
6. Různé
Prof. Jirava:
 informoval o semináři FD ČVUT a České silniční společnosti, který se koná ve dnech 17. - 19.5. 99 Na
Florenci - "Dopravní kapacita a kvalita dopravní obsluhy a služby". Další informace budou včas dány na
vědomí všem katedrám.
Doc. Jánešová:
 příští zasedání AS FD se koná 14.4.99 ve 14.00 hod. v programu bude mj. projednání a schválení návrhu
rozpočtu na rok 1999 a projednání Výroční zprávy FD za rok 1998
 na dalším zasedání AS FD 18.4.99 bude na programu projednání návrhu nového Statutu FD
Doc. Drastík:
 prezentace projektů na posterech bude umístěna od 13.4.99 ve 3. patře v budově v Konviktské
Příští kolegium děkana se koná 13.4.1999 ve 12.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

