Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 20. 4. 2012
(volební období 2011 – 2013)

Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. H. Chalupníčková, Ing. M. Jacura, Ph.D.,
doc. Ing. J. Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D., Ing. M. Kubín, Ing. Bc. P.
Kumpošt, Ph.D., Ing. D. Mocková, Ph.D., Ing. J. Vyčichl, Ph.D., Ing. J. Zelenka
za studentskou část:
Bc. O. Hajzler, B. Nesnídalová, Bc.T.Sysala
Omluveni:
Ing. J. Kaliková, Ph.D., Ing. Bc. J. Košťálová, P. Pincová, Ing. J. Vydrová, Bc. P. Šatra
Hosté:
Doc. Ing. J. Čarský, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost

Program zasedání:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Rozšíření a doplnění vyhlášení přijímacího řízení pro nově akreditovaný
magisterský obor LO – Logistika, technologie a management dopravy
pro akademický rok 2012 – 2013 - Doc. Čarský
3) Informace z jednání AS ČVUT – Ing. Brumovský, Dr. Kočárková
4) Různé

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
Předsedkyně AS ČVUT FD Dr. D. Mocková zahájila v pořadí 10. řádné zasedání
akademického senátu Fakulty dopravní, přivítala přítomné senátory a proděkana pro
pedagogickou činnost doc. J. Čarského. Seznámila senátory s programem a navrhla,
aby legislativní komise AS FD byla pro 10. zasedání i komisí volební. AS FD s tímto
návrhem souhlasil.

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
AS FD zápis z 9. zasedání ze dne 20.2.2012 schválil s tím, že budou zapracovány
dvě drobné úpravy.
Hlasování: 13 – 0 - 1
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2) Rozšíření a doplnění vyhlášení přijímacího řízení pro nově akreditovaný
magisterský obor LO – Logistika, technologie a management dopravy
pro akademický rok 2012 – 2013
Proděkan pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský předložil ke schválení materiál
„Rozšíření a doplnění vyhlášení přijímacího řízení pro nově akreditovaný
magisterský obor LO – Logistika, technologie a management dopravy
pro akademický rok 2012 – 2013“. Zároveň informoval, že tento obor byl Akreditační
komisí akreditován 4.4.2012 na 4 roky. Na dotazy, vznesené senátory, a po dohodě
zapracování dodatečné připomínky na str. 4, týkající se vsuvky, všichni uchazeči
„o studium v prezenční formě“ se povinně zúčastní výběrového……atd., bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Doc. J. Čarský informoval AS FD o „Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího
řízení pro akademický rok 2012-2013 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na
ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro bakalářský studijní program uskutečňovaný
v Děčíně“ v těchto akreditovaných studijních programech a oborech:
Bakalářský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“,
Obor – DOS – Dopravní systémy a technika – prezenční forma studia,
Obor – MED – Management a ekonomika dopravy a telekomunikací – prezenční a
kombinovaná forma studia.
Termín podání přihlášek do 20. srpna 2012.
Termín zápisu do 1. ročníku – 19. září 2012.
Dále doc. J. Čarský informoval AS FD o schválení a následném zveřejnění materiálu
„Časový plán akademického roku 2012 – 2013 pro ČVUT v Praze Fakultu dopravní“
AS FD vzal tuto informaci na vědomí.

3) Informace z jednání AS ČVUT
Dr. Kočárková, Ing. Brumovský:
- reorganizace SÚZ – navržení několika modelů, AS ČVUT bude v tomto bodě
dále jednat
- předložení Etického kodexu ČVUT v Praze (prof. Moos)
- přijímání počtu dětí do mateřské školky „Lvíčata“
Bc. O. Hajzler:
- zpoplatnění parkování pod Novou budovou v Dejvicích
4) Různé
Dr. P. Kumpošt:
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- informace z jednání HK, která se sešla s tajemníkem FD Dr. D. Schmidtem
12.4.2012 a 19.4.2012 ohledně rozpočtu,
- probíhá vyhodnocení „Studentské ankety“ za zimní semestr 2011/2012, která
probíhala od 13.2.2012 do 2.4.2012.
Dr. D. Mocková:
- na květnové zasedání AS FD bude pozván doc. V. Jirovský proděkan pro
výstavbu a rozvoj, aby informoval o stavu stavebních prací v budově Horská,
- na květnové či červnové zasedání AS FD bude pozván prof. J. Jíra, aby
informoval o závěrech pro FD z jednání Akreditační komise v oblasti doktorského
studia, habilitačního a profesorského řízení
- příští zasedání AS FD se bude konat 9.5.2012 ve 14.00 hod. v Konviktské ulici,
v zasedací místnosti č. 314.

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
předsedkyně AS ČVUT FD

Zapsala: Olga Neničková
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