Z á p i s č. 5
ze zasedání Grémia děkana, konaného 17. 12. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Kontrola zápisu č.4/2018 – bez připomínek
2. Informace děkana z KR a GR
•
•
•
•

•
•
•

vyhlášení dvojvýzvy OP VVV – projekt „Digitální vzdělávání ZŠ a SŠ“ + projekt ESF a ERDF
očekává se rozhodnutí vlády v záležitosti účasti ČVUT v projektu GE
poděkování rektora za práci Rady pro vnitřní hodnocení, příprava institucionální akreditace
ranking univerzit (QS ranking) – garantem odesílaných údajů za FSv je prof. Ing. Karel Kabele,
CSc.
etika vědeckého výzkumu – předpokládá se založení Etické komise (VR ČVUT)
řeší se otázka rozšíření počtu osob jako veřejných funkcionářů (podávání přiznání majetku)
hospodářský výsledek CIIRC – vykazuje ztrátu, ztráta bude pokryta půjčkou od fakult v rámci
dodatečných finančních prostředků z MŠMT

3. Pedagogická činnost
Prod. Pešková podala následující informace:
•
Akreditace
- Udělené akreditace:
Architektura a stavitelství – Bc/ akademicky zaměřený
- specializace nejsou
- akreditace udělena na 10 let
- garant – doc. Pešková
Architektura a stavitelství – Mgr/ akademicky zaměřený
- specializace nejsou
- akreditace udělena na dobu 10 let
- garant – doc. Pešková
-

Akreditace podané na NAÚ:
Stavební inženýrství – Bc/ akademicky zaměřený
- garant – doc. Pruška
Geodézie a kartografie – Bc/ akademicky zaměřený
- garant – doc. Cajthaml
Geodézie a kartografie – Mgr/ akademicky zaměřený
- garant – doc. Cajthaml
Stavitelství – Bc/ profesně zaměřený
- garant Ing. Šulc, Ph.D.

-

Záměry akreditací pro rok 2019:
Civil Engineering - Bc/ akademicky zaměřený
Stavební inženýrství – Integrální bezpečnost staveb – Mgr /akademicky zaměřený
Inteligentní budovy – Mgr / akademicky zaměřený
Intelligent Buildings – Mgr/ akademicky zaměřený
Do přípravy záměru projektu nové výzvy ESF OP VVV bude zahrnuta akreditace
magisterského profesně zaměřeného studijního programu Stavitelství (1,5 roku), na který
budou vázány projekty ERDF. Koordinátorem této aktivity projektu je doc. Svoboda.
Zvažuje se též posílení internacionalizace přípravou akreditace nového průřezového studijního
programu v AJ.
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•

Nové studijní plány - od akademického roku 2019/2020
- Architektura a stavitelství – Bc.
- Architektura a stavitelství – Mgr.
- Geodézie a kartografie – Bc.
- Geodézie a kartografie – Mgr.
- Stavební inženýrství – Bc.
- Stavitelství – Bc.
Žádost o zahájení příprav ke zdárné realizaci výuky – zejména o přípravu nových a inovovaných
předmětů.

•

Standardy pro akreditované studijní programy
- vyšší pravomoci a odpovědnosti garanta studijního programu
- základní teoretické studijní předměty profilujícího základu (ZT) bakalářského studijního
programu jsou garantovány akademickými pracovníky jmenovanými profesorem nebo
docentem anebo akademickými pracovníky s vědeckou hodností (Ph.D., CSc., DrSc.),
magisterského – docentem nebo profesorem. Garanti těchto studijních předmětů se podílejí na
jejich výuce – vedou přednášky
- garanti základních teoretických studijních předmětů profilujícího základu musí mít plný
pracovní úvazek na vysoké škole
- garanti studijních předmětů profilujícího základu (PZ) se musejí podílet na výuce. Studijní
předměty profilujícího základu by měly mít stanoveny garanty: Bakalářské – alespoň
s vědeckou hodností nebo akademickým titulem „Ph.D.“, Magisterské – není přípustné, aby
studijní předměty profilujícího základu magisterského studijního programu garantoval
vyučující bez vědecké hodnosti nebo akademického titulu „Ph.D.“
- není přípustné, aby ve studijním programu vyučoval vyučující s nižším než magisterským
stupněm dosaženého vzdělání

•

Časový plán ak.r. 2018/2019
- 24.12. 2018 – 1.1. 2019 – zimní prázdniny
- 2.1. 2019 - děkanské volno
- 3.1. 2019 – výuka pouze 1.roč. bc jako pondělí lichého týdne, pro ostatní konzultační den
- 4.1. 2019 – výuka jako pátek lichého týdne
- 7.1. – 15.2. 2019 – zkouškové období
- 6.1. 2019 – termín pro odevzdání DP v IS KOS
- 7.1. 2019 – termín pro odevzdání DP na katedře
- 13.1. 2019 – termín pro odevzdání BP v IS KOS
- 14.1. 2019 – termín pro odevzdání BP na katedře
- 4.2. 2019 – 15.2. 2019 – státní závěrečné zkoušky bc. a mgr. studia (všechny programy)
- 3.4. – 4.4. 2019 – promoce absolventů magisterského studia

4. Věda a výzkum
Prod. Patzák podal následující informace:
• žádosti o finanční prostředky z Iniciačního fondu možné podávat do 31.12. 2018
• proběhlo hodnocení doktorského studia – studenti budou odměňováni spojitě, zvýšení částky na
mimořádná stipendia za rok 2018
• výzva k podávání žádostí o habilitační řízení
• rozdělení dotace z rektorátu za publikace – prostředky budou rozděleny ještě letos
• na rektorátu se řeší otázka snížení nebo eventuálního zrušení poplatků za studium u zahraničních
studentů. Zahraniční studenti mohou získat zpět školné formou stipendia na základě žádosti podané
děkanovi (připravuje se formulář)

5. Rozvoj a vnější vztahy
Prod. Kabele podal následující informace:
• „Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT v Praze na rok 2019“
– byl projednání na VR FSv, půjde ke schválení AS FSv 19.12. 2018
• Vnitřní soutěž RPMT – bude ukončena k 31.12. 2018
• SGS – přihlášeno 102 projektů, dokončení posudků: 8.1.2019, projednání OHK – 12.2.2019
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•
•
•
•
•

příprava Výroční zprávy za r. 2018
žebříčky hodnocení univerzit – žádost o součinnost
projekt“ Digitální vzdělávání ZŠ a SŠ“ – příprava SŠ studentů na vstup na univerzitu, příprava
kurzů, seminářů
Den otevřených dveří na FSv: 25.1.- 26.1. 2019
Technické čtvrtky – nezávislé přednášky na vyhlášená témata

6. Zahraniční vztahy
•

•
•
•
•

příspěvky na obhajoby nakonec budou proplaceny fakultám – ze zbytků zdrojů z fondu na
habilitace (FSv 23 žádostí, 33 tis.Kč, cca 1/3 žádostí)
firemní ceny pro hotel Diplomat (cena cca 2500,- Kč za noc) – sjednal rektorát ČVUT
samoplátci na ČVUT (celkem cca 600 samoplátců, v mezinárodním ratingu jsme na tom jako
univerzita dobře, zaostáváme v internacionalizaci studia – zahraniční lektoři, problém s kvalitou
ubytování)
Study at CTU, orientation week, ČVUT (informace z rektorátu ČVUT, účastnilo se ho cca
40 zájemců z 23 zemí světa, nejvíce zastoupena Čína, zájem o FBMI, FS, FEL a MIAS, informace
– preferovaná média sociálních sítí)
Fond na rozvoj mezinárodní mobility (činnost bude zahájena od r. 2019. Cílem Fondu je zlepšení
stavu internacionalizace na FSv ČVUT v Praze, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých
formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Zdrojem financování jsou
fakultní prostředky ze státní dotace na podporu rozvoje vědecko-výzkumných organizací).
Informace budou na stránkách Zahraničního oddělení.

7. Výstavba
Prod. Vokurka podal následující informace:
• rekonstrukce poslucháren v budově B – předpokládá se oprava učeben najednou, zahájení
přípravy stavby - LS 2020, čekáme na nový program financování z MŠMT
• hledají se možnosti spolufinancování rekonstrukce budovy B, např. pomocí OPŽP, budeme
jednat s MŠMT a vedením SFŽP
• pasportizace budovy B
• všechny akce financované ze starého programu musí být hotové a zkolaudované do konce
r. 2019 (rekonstrukce dieselagregátu na FSv)
• rekonstrukce vodohospodářských laboratoří – financována z projektu OP VVV, zahájení:
začátek roku 2019 – budou omezeny parkovací prostory za budovou D
• hledá se využití prostor bývalého hřiště (např. lehké montované haly)
• hledají se prostory pro výuku během rekonstrukce

8. Hospodaření
Ing. Vlasák podal následující informace:
• Alikvotní plnění příspěvku a dotace pro normativní pracoviště FSv (k 31.10. 2018), čerpání
zdroj – alikvoty TA 101, TA 122, TA 888 a FPP
• informace z odd. doplňkové činnosti:
- zakázky, které v roce 2018 končí (dle smlouvy nebo objednávky), musí být v roce
2018 celkově vypořádány, tzn., že musí být vystavena závěrečná faktura a na základě
kalkulace k zakázce vyplaceny odměny (v prosincové výplatě 2018)
- prosba o předávání Předávacích protokolů bez zbytečného prodlení
- časové rozlišení nákladů i výnosů do následujícího roku má přísná pravidla a dle
auditorky ČVUT musí být ošetřeno smlouvou
- nevyčerpané finanční prostředky na účtu „Režie“ – 8889300A000 a 8889301A000
budou v rámci účetní závěrky převedeny do FPP příslušné katedry (centra)
• informace z osobního oddělení:
- dne 30.11. 2018 se uskutečnila pracovní schůzka se sekretářkami kateder. Hlavním
předmětem schůzky bylo seznámení s problematikou zaměstnávání cizinců z EU a
výjezdy našich zaměstnanců v rámci EU i mimo EU. Byly připomenuty i další
provozní záležitosti, zazněly též otázky, které jsou v kompetenci právního odd. a odd.
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-

-

doplňkové činnosti. Zápis z jednání byl rozeslán všem sekretářkám i vedoucím
kateder pro informaci, zaměstnancům dle uvážení.
vedení fakulty zahájilo přípravu dodatku k Dohodě Stavebních fakult ČR a SR
o vzájemném vypořádání cestovních náhrad. Předmětem dodatku je zaměstnávání
našich zaměstnanců na slovenských Stavebních fakultách a zaměstnanců slovenských
Stavebních fakult v ČR na Dohody o provedení práce v souvislosti s vypracováním
posudků doktorských disertačních prací a habilitačních prací. O výsledku budou
podány informace.
kvestor ČVUT, Ing. Jiří Boháček, byl dopisem z 5. 12. 2018 požádán o zajištění
navýšení limitu pro stravování ve stravovacích zařízení SÚZ na částku 2.500,Kč/měs.

Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r.
děkan

Zapsala: M. Vavřinová
V Praze dne 19. 12. 2018

4

