Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií UK pro rok 2021

I. Vzdělávací činnost
V rámci šetření kvality studia mezi studenty se zaměříme na problematiku předčasných
odchodů ze studia, a to s cílem snížit počty neukončených studijních plánů.

Zavedeme a po organizační i technické stránce podpoříme sdílení kurzů mezi studijními
programy.

Inovujeme některé povinné kurzy ve studijním programu Studium humanitní vzdělanosti,

resp. posuneme doporučené semestry jejich plnění s cílem zvýšit počty studentů
pokračujících dále ve studiu.

Do přípravy výuky v novém akademickém roce promítneme výsledky dotazníkových
šetření, týkajících se výuky v době pandemie.

Od nového akademického roku změníme povahu studijních opor, které budou mít
k dispozici studující distanční formy SP SHV (videozáznamy výuky).

Dále budeme rozvíjet aktivity, jimž se věnují studentské ambasadorky na SP SHV.

Využijeme on-line nástroje propagace studijních programů ve výrazně větší míře než

v předchozích letech. Zintenzivníme spolupráci a využití národních a mezinárodních portálů
pro uchazeče o studium na vysokých školách.

Realizujeme již tradiční akci LETNÍ ŠKOLA – několikadenní seminář pro učitele středních
škol, zaměřený na problematiku přípravy na studium humanitních věd.

Zaměříme se na získání většího počtu kvalitních uchazečů do doktorského studia z Čech i ze

zahraničí v cílené snaze o zajištění možnosti většího kvalitativního výběru uchazečů;
využijeme k tomu při propagaci fakulty širokou paletu komunikačních platforem.

Ve spolupráci s koordinačními radami doktorských studijních programů budeme sledovat
a hodnotit náročnost a výsledky studia v rámci oborových zvyklostí napříč fakultami na UK.

V doktorských studijních programech se výrazněji zaměříme na průběžné hodnocení
studijních plánů ve snaze podporovat jejich úspěšné ukončení ve standardní době studia.

V souvislosti s intenzivním zapojováním doktorandů do vědecké práce zorganizujeme nebo

zprostředkujeme stávajícím studentům přístup na informační semináře zaměřené na
začínající vědecké pracovníky směřující k podpoře vědecké excelence a akademické

integrity doktorandů (např. akademické psaní v českém i anglickém jazyce, prezentace
apod.), a to jak pro české, tak pro zahraniční doktorandy.

Navrhneme systém koordinované integrace studentů doktorského studia do výuky
v bakalářském studijním programu FHS UK.

Budeme i nadále rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci výměnných pobytů, mobilitních
programů a mezinárodních grantů, do kterých se studující mohou aktivně zapojovat.

Absolventy doktorského studia podpoříme v možnostech podílet se na postdoktorandských
pozicích zejména na univerzitách z aliance 4EU+ či z řad našich strategických partnerů.

V oblasti dalšího profesního růstu kmenových akademických pracovníků FHS UK jsou

plánována tři habilitační řízení: Jan Bierhanzl v oboru filosofie, Dana Bittnerová a Marek

Halbich v oboru Sociální a kulturní antropologie.
II. Věda, výzkum, vývoj a další tvůrčí činnost

Pro potřeby cílené komunikace agendy vědy a výzkumu rozšíříme webové stránky Oddělení

vědy a výzkumu FHS UK – zejména v oblasti instruktáže k otázkám vykazování výsledků
VaV.

Inovujeme systém administrativní správy programů institucionální podpory VaV, a to

směrem k posílení informovanosti a kompetencí koordinačních aktivit v oblasti VaV pro

vedoucí kateder a garanty studijních programů FHS UK. Základním východiskem těchto
aktivit jsou zkušenosti a výsledky procesu Vnitřního hodnocení UK.

Inovujeme administrativní podporu agendy zahraničních grantů, a to se záměrem posílit

mobilizaci akademických pracovníků FHS UK směrem k zájmu o prestižní mezinárodní
granty a granty s podporou juniorských vědeckých pozic.

Změníme systém administrativní správy agendy tvůrčího volna, aby docházelo k posilování
procesů koordinace a plánování personálního rozvoje akademických pracovníků FHS UK.

Aktualizujeme systém správy grantů z domácích systémů podpory VaV, a to s cílem
posilování administrativní koordinace a centralizace správy výsledků grantových aktivit
administrativními pracovišti FHS UK, zejména pak v oblasti ediční činnosti FHS UK.

Posílíme informovanost v oblasti tzv. aplikovaného výzkumu a zvážíme strategie cílené

podpory mobilizace k tomuto typu výzkumné činnosti – zejména na úrovni garantů

studijních programů FHS UK.

III. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce
Zapojíme zahraniční odborníky do výuky cizojazyčných kurzů filosofie v navazujících

magisterských programech Erasmus Master Mundus Europhilosophie a Deutsche und

französische Philosophie. (Konkrétně nově Martin Bunte a Geoffrey Dierckxsens, vedle
stávajících: Sacha Carlson, Brice Bantegnie.)

Připravíme žádost u Evropské agentury EACEA (European Education and Culture Executive
Agency) o obnovení financování mezinárodního navazujícího magisterského studijního
programu
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s
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mezioborovým přesahem a zapojením kolegů z oboru Sociální a kulturní antropologie na
FHS UK.

I přes složitou situaci v období pandemie COVID-19 se budeme snažit zachovávat
a rozšiřovat stávající spolupráci se zahraničními smluvními partnery a svou angažovanost
zejména v programech Erasmus+, CEEPUS, UPCES, CET a alianci 4EU+.

V souvislosti se stávající situací bude nutné zvážit reformulaci strategie propagace mobilit

studujících (příjezdy/výjezdy) a podpořit i alternativní formy internacionalizace (např.
„virtuální mobilita“).

Budeme pokračovat v cílené propagaci FHS UK v zahraničí.

Budeme pokračovat v uskutečňování mobilit zejména v rámci programu Erasmus+,Fond
mobility Univerzity Karlovy a dalších programech, ve kterých je fakulta zapojena.

Společně s rektorátem UK se připravíme na „Erasmus without papers“ a vyhodnotíme
smlouvy v rámci programu Erasmus.

V rámci strategických partnerství univerzity se budeme snažit o větší zapojení.

Individuálně se zaměříme na působení zahraničních odborníků na FHS UK ve smyslu jejich

hostování i zaměstnání, Oddělení vědy a výzkumu FHS UK vyhlásí fakultní kolo programu

postdoktorských pozic.

IV. Třetí role a udržitelný rozvoj
Budeme rozvíjet spolupráci s CPPT UK při realizaci a rozšiřování aktivit akademických
pracovníků FHS UK v rámci tzv. třetí role UK.

Podpoříme projekty řešené zaměstnanci FHS UK, které jsou zaměřeny na závažné

společenské problémy.

Aktivně se zapojíme do akcí v rámci kampusu Hybernská

V. Lidé a prostředí
V souvislosti s chystanými celouniverzitním Principy kariérního rozvoje a hodnocení

akademických a vědeckých pracovníků a lektorů a v jimi daném rámci připravíme fakultní

koncepci systému kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků
a lektorů.

Podpoříme aktivity Knihovny FHS UK vedoucí k digitalizaci jejích agend.

Revidujeme a aktualizujeme informační systémy fakulty v souvislosti s nedávno ukončenou
organizační reformou.

Zajistíme aktualizaci projektové dokumentace pro etapu B, tj. investiční akci navazující na

rekonstrukci objektu FHS zahrnující vybudování sportovního hřiště, úpravu okolí
a přístupových cest, osvětlení areálu apod.

