
Z á p i s    �.  6 
ze zasedání GD ze dne 15. 12. 2008 

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez p�ipomínek 
 

2. Informace d�kana ze zasedání Grémia rektora z 15. 12. 2008 
• Rozvojové projekty �VUT na rok 2009 – všechny rozvojové projekty byly Radou program� 

                                                                                                 MŠMT po dopln�ní dle p�ipomínek  schváleny. 
                                                                                                 Pan d�kan podal informaci o možném financování 
                                                                                                 nové budovy �VUT z rozvojových projekt� 
                                                                                                 /kompenzace vkladu do FRIM/. 

• Evropský technologický institut a KIC /Konowledge Innovation Communities/ -  
                                                                   financování 25% z ve�ejných zdroj� + 75% z ostatních zdroj� 
                                                                   /Evropské programy, evropské fondy aj./, projekt na 7-15 let. 
                                V lednu 2009 budou vyhlášeny tyto priority: 1. Sustainable energy 
                                                                                                        2. Mitigation and adaptation of climate change 
                                                                                                      3. Future information and communication society 
                         Termín pro podání prvních návrh� je duben 2009, do 15. 1. 2009 p�edat podklady na R/�VUT 

• Pln�ní rozpo�tu �VUT – bez p�ipomínek 
• Webové stránky �VUT – výsledek AUDITu webových stránek bude rozeslán na katedry, 

                                                                         p�ípadné návrhy možno zasílat pror. Vejražkovi na rektorát. 
 
 

3. Pedagogická �innost 
Prof. Máca podal následující informace: 

• Harmonogram �VUT 2009/10 – AS �VUT schválil harmonogram �VUT 2009/10 s 13  
                                                                    výukovými týdny 

• Hodnocení SZZ – bude up�esn�no Sm�rnicí d�kana, SZZ na magisterské úrovni /DP+1 ZZ/ - 
   - 70% výsledné známky bude tvo�it obhajoba DP a 30% ZZ, 

                       u bc. SZZ bude 40% tvo�it obhajoba BP. 
                       Do KOS nutno vkládat i známky za SZZ. 

• Nové podmínky p�ijímacího �ízení – byly schváleny nové podmínky p�ijímacího �ízení pro bc. 
   studium –  p�ijímací zkouška na st. program A+S 
   se bude skládat ze dvou �ástí:  
                                   - písemný test z matematiky 
                                   - ústní  ukouška z architektury 
                                     s hodnocením p�edložených prací. 
P�ijímací zkouška na ostatní st. programy se bude skládat 
z písemného testu z matematiky a ústního pohovoru. 

• Kontrola zápis� volitelných p�edm�t� 
 
 

4. V�da a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace: 

• Hodnocení student� doktorského studia /celková rekapitulace/ - prezentace formou graf� 
• Workshop 09 – bude se konat 16. – 20. 2. 2009 v atriu fakulty,  

                          termín pro podání p�ihlášek:  do 5. 1. 2009 do 16,00 hod.  
• Termíny VR FSv – 18. 12. 2008, 8. 1. 2009 od 14,00 hod. 
• Sumá� termín� – Workshop 09   do 5. 1. 2009  

                                       -  zapojení do projektu EU-7.RP  pr�b�žn� 
                         - dopl�ování publikací do databáze 
                           VVVS a DNEP   pr�b�žn� 
             Bližší informace na:  http://web.fsv.cvut.cz/~hajekp/VV/ 

• Kontrola RIV –  pan d�kan upozornil na povinnost provést urychlen� kontrolu v RIV a  
                                         p�ípadn� doplnit chyb�jící údaje 
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5. Rozvoj 
Doc. Jettmar podal následující informace: 

• Záv�re�né zprávy k rozvojovým projekt�m – jednotliví �ešitelé vypracují dle termín� R/�VUT 
• FRVŠ 2009 – do 22. 12. 2008 odevzdat záv�re�né zprávy do ISAAR-F, záv�re�né O� se bude  

                                                   konat 11. 2. 2009. 
                                                                                                                                     

 
 

6. Hospoda�ení FSv 
Pan tajemník podal informaci k: 

• nové kalkulaci pro dopl�kovou �innost 2009 platné od 1. 1. 2009 
• žádosti o p�evod fin. prost�edk� do r. 2009 realizovat  na základ� dohody s panem tajemníkem 
• zatím je nejasné rozd�lení prost�edk� na výzkum  
• p�edb�žným odhad�m výše p�ísp�vku na V� pro rok 2009 

 
 

7. R�zné 
6.1. Pan d�kan rekapituloval situaci s projektem Kladno. P�edstavou R/�VUT je podat st�edn� velký 

projekt. Tématicky z�stává jen „energeticky úsporná výstavba“. Zatím není k dispozici pozemek. 
V projektu se p�edpokládá v�tší zd�razn�ní d�evostaveb. 

 
6.2. Prof. Pacovský podal informaci o úprav� zám�ru s URC Josef, o snížení investi�ních náklad� 

projektu URC Josef z 500 mil. na 33 mil.K�/. Detaily budou projednány na kolegiu d�kana 16. 12. 
2008. 

 
 
 
V záv�ru zasedání pan d�kan pod�koval všem za spolupráci v roce 2008 a pop�ál p�íjemné 
váno�ní svátky a hodn� zdraví a úsp�ch� v roce 2009. 
 
 
 
P�íští zasedání GD se bude konat 9. 3. 2009 od 9,00 hod. v zasedací místnosti B 169. 
 
 
        Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc., DrSc. 
                                                                                                                                         d�kan 
 
 
 
 
 
V Praze dne 18. 12. 2008  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
 

 
 
 


