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Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2011/2012  
Aktualizace se zakládá na DZ KTF UK pro léta 2011–2015 

 

Oborově zakotvená fakulta a její rozvoj 

 

1. Rozvoj vědy a výzkumu  

1.1 Podpora činnosti kateder 
Pro další vědeckou práci je třeba podpořit činnost kateder (ústavu).  

- Vedoucí kateder předloží seznam vědeckých plánů pracovníků katedry. 

- Do konce října 2011 bude vypracován harmonogram vědeckých výstupů katedry. 

- Pro organizaci práce jsou katedrám k dispozici dvě místa pomocného vědeckého 

pracovníka (pro katedru filosofie jedno). 

- Zřízení katedry církevních dějin 

 

1.2 Podpora vědecké činnosti  
Revize jednotlivých vědeckých projektů a návrh další vědecké činnosti. 

- Vytvoření a rozvoj badatelských týmů, buď jednooborové nebo jako spolupráci 

různých oborů, které svůj projekt přihlásí do soutěže nabízené grantovými 

agenturami. 

 

 

1.3 Sběr dat mapující činnost akademických pracovníků 
- Výkaz o činnosti obdrží vedoucí kateder na první schůzi ak. roku 2011/2012. 

- Vyplnit výkaz o činnosti a odevzdat na děkanát (přes vedoucí kateder k 

14.9.2012). 

 

1.4 Knihovna 
Vícezdrojová podpora rozvoje knihovnického fondu (FRVŠ, projekty, vyhledávání 

sponsorů). 

 

1.5 Fakultní časopis a ostatní publikační příležitosti 
Rozvíjet činnost fakultního časopisu a ostatních publikačních činností na fakultě. 
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2. Studium a vzdělávací činnost 
 

2.1 Pregraduální studium 
- Pod vedením proděkana pro studium pokračovat v konsolidaci studijní agendy 

fakulty. 

- V rámci projektů FRVŠ podat rozvojové projekty na jednotlivé předměty. 

 

2.2 Doktorské studium 
Rozvíjet doktorské studium jako účast na vědecké činnosti badatelského týmu. 

- Uspořádat semináře pro doktorandy. 

- Umožnit výborným doktorandům podílet se pod dohledem školitele na výukové 

činnosti. 

- Zapojovat doktorandy do vědecké činnosti akademických pracovníků. 

 

2.3 Reakreditace 
- Vypracovat nové akreditace pro obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem z Katolické teologie a Dějin křesťanského umění, dále pro obory 

bakalářského a navazujícího magisterského studia Teologických nauk, pro obor 

navazujícího magisterského studia Aplikované etiky a obor bakalářského studia 

Dějin evropské kultury. 

 

2.4 Celoživotní vzdělávání 
- Udržení stavu a uvážlivé rozšiřování. 

 

2.5 Péče o studenty 
- Udržet minimální standardy péče o studenty se zvláštními potřebami. 

- Zlepšovat informovanost studentů. 

- Rozvíjet ve spolupráci s Velkým kancléřem službu fakultního kaplana. 
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3. Vnější a mezinárodní vztahy 
 

3.1 Využívat a hledat příležitosti k zapojení do veřejné diskuse 
- PR pracovník a PR strategie. 

- Podpora dobrých projektů popularizace (CTU) 

- Popularizační činnost bude jedna z položek do závěrečné zprávy o činnosti. 

 

3.2 Fakultní web 
- Revize a doplnění fakultního webu. 

 

3.3 Mobilita 
- Podpora a rozvoj tuzemských i mezinárodních spoluprací. 

- Zlepšování jazykových schopností akademických pracovníků. 
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4. Lidské zdroje a ekonomická situace 
 

4.1 Personální obsazení  
- Vytvořit plán habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem s ohledem 

na garanci studijních programů. 

 

4.2 Revize modelu financování fakulty 
- Z důvodu změn v poskytování finančních prostředků na fakultu revidovat model 

financování fakulty. 

 

4.3 Harmonogram jednotlivých pracovišť 
- Vypracovat časový plán práce jednotlivých pracovišť. 

 

   


