České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis 1. zasedání AS - FD konaného dne 7.3.2001
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Mgr. V. Bala, Mgr. J. Černíková,Mgr. V. Dunovská, Ing. J. Klečáková Ing. I. Nagy, Ing. B. Šálek,
za studentskou část:
D. Bárta, J. Civínová, B. Petráňová, M. Jacura
Omluveni
Doc. RNDr. J. Nagy, Ing. A. Dvořáčková, Ing. Z. Čarská, , Doc. P. Puchmajer,
Hosté:
Doc.Ing. J.Jíra, CSc., JUDr. L.Michálkova, Doc.Ing. Z.Votruba, CSc., Doc.Ing. R.Pohl,CSc.,
B. Hráčková
Program:
1. Informace o rozdělení dotací
2. Rozdělení finančních prostředků fakulty
3. Strukturované studium
4. Informace o studijních záležitostech, stipendia
5. Různé
l. + 2.) Děkan fakulty doc. Ing. J. Jíra, CSc. a tajemnice fakulty JUDr. L. Michálková velmi podrobně
seznámili přítomné senátory s rozdělením dotací:


z MŠMT ČR a R ČVUT na FD



rozdělením finančních prostředků fakulty

AS FD vzal tuto informaci na vědomí a vyslovuje toto stanovisko:
AS FD podporuje vedení FD v jeho úsilí o snížení odpočtu finančních prostředků o 50% za překročení
přepočteného stavu studentů FD, neboť se jedná o přirozený nárůst nejmladší fakulty ČVUT až do výše
akreditované NŠMT ČR při založení fakulty. Ukládá děkanovi fakulty, aby podnikl všechny nutné kroky, aby
počty studentů a s tím spojené finanční prostředky byly dodrženy podle ústních příslibů vedení ČVUT
posílením dotace Fakultě dopravní v tomto smyslu.
Žádá děkana fakulty, aby rozdělení finančních prostředků fakulty bylo předloženo AS FD až po vyřešení výše
uvedené záležitosti.

AS FD doporučuje, aby veškerá korespondence mezi kvestorem a tajemníkem fakulty, event. děkanem a
rektorem ČVUT, byla předána na jednání hospodářské komisi v souvislosti s upřesněním přidělení dotačních
prostředků.
3) Proděkan pro pedagogickou činnost Doc. Z. Votruba podrobně informoval AS FD se stavem a
přípravou strukturovaného studia (bakalářský, magisterský, doktorský program).
AS FD bere tuto informaci na vědomí a žádá proděkana, aby podle potřeby předkládal informační materiál o
zavádění strukturovaného studia na projednání AS FD.
4) pí Hráčková podrobně seznámila AS FD se zprávou o stipendiích na fakultě :


za vynikající studijní výsledky



účelovém stipendiu



stipendia z fondu Nadace Preciosa



stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla

AS FD bere na vědomí a upozorňuje studijní odd. na včasné předání materiálů hodnotící částku x,-Kc ke schválení.
5) AS FD pověřil D.Bártu o přednesení a projednání problematiky finační dotace ve studentské komisi
Ing. J. Klečáková vznesla dotaz ohledně funkčnosti a zabezpečení počítačových učeben Bylo ji doporučeno tuto
otázku zkonzultoval s vedením fakulty.
Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. v.r.
předseda AS FD
Zapsala a zpracovala: Olga Neničková

