Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 26
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 30.1.2006

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

bez připomínek

-

děkan fakulty upozornil vedoucí kateder na končící lhůtu ( 30.1.2006) k zaslání
výročních zpráv výzkumných záměrů na rektorát ( Prof. Macháček)

2/ Reakreditace
-

Prof. Votruba:

-

informoval přítomné o závěrech z jednání ped. proděkanů ČVUT ve dnech 26. –
27. ledna 2006 v Čenkovicích
zákon č. 552 Sb. z 1.1.2006 umožňuje na základě žádosti VŠ podané do 28.2.2006
prodloužit platnost akreditace až na max. 10 let.
Seznam akreditovaných studijních programů není nadále součástí předpisů VŠ
Zrušeny studijní a zkušební a stipendijní řády fakult
Doktorandské studium je definováno na 3-4 roky
Studium lze uskutečnit společně se zahraničními univerzitami
Závěrečné práce nutno zveřejnit nejpozději 5 dní před obhajobou
Podkladem o absolvování je DIPLOM a Dodatek k diplomu
Nevyřešena problematika týkající se ubytovacího stipendia a Stipendijního řádu

-

Závěr: Ustanoven tým ve složení Prof. Votruba, Dr. Kaliková, Doc. Vysoký, který byl pověřen
vypracováním žádosti o prodloužení akreditace pro všechny studijní programy do 10.2.2006.
Problematika akreditace a jejího prodloužení bude projednána na grémium děkana dne
13.2.2006 ve 13 hod. Doručení vyplněné tabulky na rektorát nejpozději do 14.2.2006.
Probíhající reakreditace bude dokončena a její výsledky využity v budoucnosti.( Dr. Kaliková)
Ing. Schmidt byl požádán o pomoc při řešení problematiky, týkající se zveřejnění závěrečných
prací na webových stránkách fakulty ,možnosti jejich archivace a přístupnosti v souladu jak
se zákonem č. 552 Sb. tak s požadavky o ochraně dat zainteresovaných firem. Připomínky a
návrhy ( na úpravy v studijním a zkušebním řádu a stipendijním řádu ČVUT) budou zaslány
ing. Dubnové do 28.2.2006.
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3/ Aktualizace Dlouhodobého záměru
- dlouhodobý vědecký záměr ( do roku 2010) bude schválen v akademickém senátu dne
15.2.2006
4/ Hospodaření fakulty
Prof. Jíra:
- informoval o výsledcích hospodaření Fakulty dopravní i celého ČVUT v minulém
roce
- od 1.2.2006 přechází do správy fakulty od SÚZ ČVUT ubytovací zařízení
„Sýpka“ v Děčíně

5/ Různé
Pro realizaci změn v oblasti hospodářské a organizační podle novelizovaného
vysokoškolského zákona byl ustanoven tým ve složení : Ing. Schmidt-tajemník, JUDr.
Michálková
Prof. Jíra
Poděkoval všem přítomným za pomoc a spolupráci v průběhu jeho funkčního období a popřál
svému nástupci hodně úspěchů.
Prof. Moos vyjádřil za všechny přítomné dík a uznání panu Prof. Jírovi za jeho práci, kterou
jako děkan vykonal pro Fakultu dopravní a vysoce vyzdvihl jeho přínos pro rozvoj celé
fakulty.
Ve své funkci končí rovněž JUDr. Michálková, která však bude dále působit na fakultě jako
poradce děkana pro otázky ekonomické a právní.
Novým tajemníkem fakulty se stává Ing. Drahomír Schmidt.
Odchází i dosavadní sekretářka děkana paní Hana Tyllerová, na jejíž místo přechází paní
Zdenka Osifová.

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty

Za správnost: Zdenka Osifová
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