ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta dopravní
děkanát
Konviktská 20, 110 00 Praha 1

Příkaz děkana č . 3 / 2015
o zrušení výuky v prezenční formě 2. ročníku bakalářského studia v Praze
v oboru 3708R047 – BEZ – Bezpečnostní technologie v dopravě a v Děčíně
v oboru 3707R002 – MED – Management a ekonomika dopravy
a telekomunikací v akademickém roce 2015 – 2016
Na základě výsledků „Výběrového řízení do projektů bakalářského studia se standardní
dobou studia 3 roky pro akademický rok 2015 – 2016“ pro studium uskutečňované:
 v Praze byli do oboru „3708R047 – BEZ – Bezpečnostní technologie v dopravě“
v prezenční formě studia zařazeni 3 studenti (Nikola Brejchova, Michal Dermek a Lenka
Matějková) s předpokládaným zahájením výuky od letního semestru 2015 – 2016 (přičemž
počet studentů zapsaných na jiných studijních oborech je výrazně vyšší – na obor ITS
bylo zařazeno 13 studentů, na obor DOS bylo zařazeno 32 studentů, na obor MED bylo
zařazeno 34 studentů a na obor LED bylo zařazeno 35 studentů)
 v Děčíně byli do oboru „3707R002 – MED – Management a ekonomika dopravy
a telekomunikací“ v prezenční formě studia zařazeni 4 studenti (Robert Bauer,
Dominik Černý, Anton Pogorelov a Valeriya Shugarova) s předpokládaným zahájením
výuky od letního semestru 2015 – 2016 (přičemž celkový počet studentů, kteří se
zúčastnili výběrového řízení do projektů, byl 12, tj. počet studentů zapsaných na druhém
studijním oboru DOS je 8)
S ohledem na ekonomickou stránku výuky v Děčíně i v Praze tímto stanovuji, že od letního
semestru akademického roku 2015 – 2016 se ve 2. ročníku prezenční formy
bakalářského studia neotevře pro výuku uskutečňovanou:
 v Praze obor „3708R047 – BEZ – Bezpečnostní technologie v dopravě“
 v Děčíně obor „3707R002 – MED – Management a ekonomika dopravy a telekomunikací“
Zároveň na základě výše uvedeného a na základě volby projektů ze strany těchto dotčených
(v pořadí podle jejich zájmu) převádím s účinností od letního semestru 2015 – 2016
dotčené níže uvedené studenty na jednotlivé studijní obory a projekty takto:
 studenty jménem Robert Bauer a Dominik Černý převádím na projekt
„16X1DD – Dopravní virtuální realita“ v oboru „3708R009 – DOS – Dopravní
systémy a technika“ (na základě pořadí tohoto projektu jako prvního projektu z jiného
oboru než obor „3707R002 – MED – Management a ekonomika dopravy a telekomunikací“
ve skupině projektů preferovaných studenty v rámci jejich volby ve výběrovém řízení do
projektů)
 studentku jménem Nikola Brejchova převádím na projekt „18X1BD – Biomechanika
a bezpečnost člověka v dopravě“ v oboru „3708R009 – DOS – Dopravní systémy
a technika“ (na základě pořadí tohoto projektu jako prvního projektu z jiného oboru než
obor „3708R047 – BEZ – Bezpečnostní technologie v dopravě“ ve skupině projektů
preferovaných studentkou v rámci její volby ve výběrovém řízení do projektů)
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 studenty jménem Anton Pogorelov a Valeriya Shugarova převádím na projekt
„12X1DZ – Doprava a životní prostředí“ v oboru „3708R009 – DOS – Dopravní
systémy a technika“ (na základě pořadí tohoto projektu jako prvního projektu z jiného
oboru než obor „3707R002 – MED – Management a ekonomika dopravy a telekomunikací“
ve skupině projektů preferovaných studenty v rámci jejich volby ve výběrovém řízení do
projektů)
 studenti jménem Michal Dermek a Lenka Matějková se během období stanoveném
v „Časovém plánu akademického roku 2015 – 2016 pro studium v bakalářském
a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ pro „možnost
bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě
změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do letního semestru na studijním oddělení
(pouze v úředních hodinách)“ (od 18.01.2016 do 19.02.2016) dostaví na Studijní
oddělení, kde za účelem přiřazení správného studijního plánu pro následující období od
letního semestru 2015 – 2016 provedou novou volbu svého projektu (a tím
i studijního oboru) z nabídky těch projektů, kde jsou po uzavření výběrového řízení
do projektů dne 17.12.2015 ještě volná místa (tito studenti ve skupině projektů jimi
preferovaných ve výběrovém řízení do projektů vybrali pouze projekty z oboru
„3708R047 – BEZ – Bezpečnostní technologie v dopravě“)
Ukládám referentkám Studijního oddělení, aby zajistily v rámci zápisu studentů do letního
semestru 2015 – 2016 nabídku odpovídajících předmětů v rámci přiřazení správných
studijních plánů studentům dotčeným tímto příkazem děkana.

Prof. Dr. Ing. Miroslav S v í t e k , dr. h. c.
v. r.
děkan fakulty
V Praze dne 22. prosince 2015
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