České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA DOPRAVNÍ
Akademický senát FD ČVUT, Konviktská 20, PRAHA 1

Zápis 5. zasedání AS - FD konaného dne 1.11.2000
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Mgr. V. Bala, Ing. Z. Čarská, Mgr. J. Černíková, Mgr. V. Dunovská, Ing. J. Klečáková, Doc.
RNDr. J. Nagy, Ing. I. Nagy, Doc. P. Puchmajer, Ing. B. Šálek,
za studentskou část:
M. Jacura, J. Civínová, ,E. Chládková, Ing. Štěrba
Omluveni
Ing. A. Dvořáčková,
Hosté:
děkan fakulty Doc. Ing. J. Jíra, CSc.,
proděkan pro pedagogickou činnost - Doc. Z. Votruba,
proděkan pro vnější vztahy a zahraniční činnost - prof. P.Jirava,
proděkan ro rozvoj a výstavbu - doc. B. Kubát
pí Hráčková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z posledního zasedání
Schválení návrhu pohyblivé částky pro výpočet stipendií – pí Hráčková
Vyhlášení přijímacího řízení – proděkan doc. Votruba
Studentská anketa – proděkan doc. Votruba
Strukturované studium – informace děkan doc. Jíra
Různé

1. Zápis ze 4. zasedání byl jednomyslně schválen.
2. pí Hráčková seznámila přítomné senátory s návrhem pohyblivé částky x,- pro výpočet stipendií za měsíc říjen –
prosinec 2000, které byly v předstihu rozeslány p-mailem k prostudování. Jedná se o:
 pohyblivou částku ve výši x,- = 0,- Kč magisterského studia
 pohyblivou částku ve výši x = 376,-Kč bakalářského studia
AS FD tyto návrhy pohyblivých částek pro výpočet stipendií jednomyslně schválil, (návrh přiložen).
3. Proděkan pro pedagogickou činnost doc. Z. Votruba podrobně seznámil přítomné senátory s vyhlášením
přijímacího řízení pro akademický rok 2001/2002 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na FD. Písemnou
informaci dostali všichni členové senátu k prostudování.

(Návrh opět přiložen v originálním znění)
AS FD vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2001/2002 jednomyslně schválil.
4. Se studentskou anketou seznámil senátory proděkan pro pedagogickou činnost
doc. Z. Votruba . Po krátké diskusi a doplnění některých otázek AS FD ČVUT vzal tento materiál na vědomí a
doporučil jeho realizaci.
5. Děkan fakulty doc. J. Jíra velmi podrobně seznámil přítomné senátory o předběžném návrhu na organizaci
strukturovaného studia v rámci FD ČVUT v Praze. Bylo konstatováno, že proběhla schůzka, která vyslovila ve
svém jednání 20.10.2000 souhlas s dosavadní koncepcí. V další fázi je třeba projednat náplň s ohledem na
obory a připravit anotace předmětů.
6. Děkan fakulty doc. J. Jíra požádal Akademický senát FD ČVUT o schválení návrhu na udělení medaile prof. Fr.
J. Gerstnera prof. Ing. Vladimíru Svobodovi, CSc. a prof. Ing. Miroslavě Vrbové, CSc. z FJFI ČVUT.

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc.
Medaile prof. Fr. J. Gerstnera se uděluje za zásluhy o rozvoj fakulty:
- účastnil se založení FD ČVUT
- je zakladatelem výuky logistiky na Fakultě dopravní,
- organizuje spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů, Českými drahami s.o.
- organizoval na půdě fakulty odborné semináře a konference.
Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
Medaile prof. Fr. J. Gerstnera se uděluje za:
- významnou pomoc jmenované ve funkci prorektorky pro vědeckou a výzkumnou činnost při
založení FD ČVUT,
- za podporu při rozběhu jejího studijního programu.
AS FD tento návrh na udělení obou medaili jednomyslně schválil.

Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
předseda AS FD
Zapsala a zpracovala: Olga Neničková

