Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK
na akademický rok 2008/2009

1) Rozvoj studijních oborů a forem studia

A) Zajistit pokračování procesu akreditace do strukturovaného studia,
zejména u tzv. malých oborů v souvislosti s prostředky z MV ČR

B) Realizovat modelový systém přijímacího řízení na FF UK pro akademický
rok 2009/2010

C) Pokračovat v rekonstrukci oborových rad FF UK

D) Zajistit proces reakreditace doktorského studia na FF UK

E) Rozvinout nabídku přednášek v cizích jazycích, zejména pro potřeby
programu ERASMUS

F) Rozšiřovat akreditace studijních programů v cizích jazycích, připravit
akreditační

materiál

středoevropských

studií

v rámci

Středoevropské

akademické iniciativy

G) Dokončit reálný přechod fakulty na elektronický studijní informační
systém pro akademický rok 2009/2010

H) Realizovat vnitřní organizační změnu studijního oddělení FF UK

I) Rozpracovat pro FF UK systém podpory a poradenství studentům se
specifickými vzdělávacími potřebami

2) Rozvoj vědecké práce

A) Nově nastavit ediční činnost FF UK, realizovat sjednocení kmenových
periodik fakulty, rozvinout mezinárodní distribuci periodik

B) Připravit setkání děkanů filozofických fakult Evropy „Prague Network“
s hlavním tématem hodnocení humanitních věd v Evropě

C) Dokončit administrativně-organizační a obsahovou reformu doktorského
studia a souvisejících interních předpisů

3) Rozvoj materiálních podmínek a forem řízení fakulty

A) Připravit koncepční materiál ekonomického výhledu rozvoje fakulty na léta
2009 – 2013, zejména v souvislosti s přestrukturováním studia na FF UK a
novým systémem institucionálního financování výzkumu a vývoje v ČR

B) Zajistit depuraci vnitřních předpisů FF UK dle materiálu UK

C) Dokončit stavbu Knihovny FF UK

D) Pokračovat v přípravách realizace dostavby 4. patra hlavní budovy FF UK,
rekonstrukce místnosti č. 1 (prostor Fišer), rekonstrukce vstupu do hlavní
budovy FF UK (vrátnice, velín, recepce). Realizaci jednotlivých záměrů
podřídit finančním možnostem fiskálního roku 2009

E)

Personálně

posílit

a

koncepčně

nastavit

činnost

oddělení

LVT,

restrukturalizovat. a v nových podmínkách koncepčně nastavit činnost
ekonomického oddělení a oddělení správy objektu

F) Zajistit nové prostory pro FF UK ve spolupráci s vedením UK. Pokračovat
ve snaze zajistit zásadní prostorové řešení do budoucna

G) Dokončit překlopení nových www stránek fakulty

H) Pokračovat v přípravě zpracování projektu na zřízení elektronické
protipožární signalizace v hlavní budově FF UK

4) Rozvoj mezinárodní spolupráce

A) Připravovat rozšíření a lepší využití nabídky přímé spolupráce, s důrazem
na vytváření společných magisterských a doktorských programů, společných
vědeckých projektů a výměnu s americkými univerzitami

B) Dále rozvíjet program zaměřený na pobyty hostujících profesorů na FF UK

C) Připravit základní informační materiál o fakultě k 31. 12. 2008

D) Vyrovnat počty přijímaných a vysílaných studentů Erasmu (viz též bod E
v odstavci 1)

E) Definovat postup pro zápis výsledků zahraniční stáže do IS

F) Nově nastavit agendu vydávání cizojazyčných potvrzení o studiu a jeho
výsledcích
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Vzato na vědomí AS FF UK dne 13. 11. 2008.

