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1. VÝCHODISKA DLOUHODOBÉHO ZÁM RU FIM UHK
Dlouhodobý zám r vzd lávací, v decké, výzkumné, vývojové, um lecké a další tv r í

innosti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové na období 2006 – 
2010 (dále jen Dlouhodobý zám r) je zpracován v návaznosti na ustanovení zákona  
. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o vysokých 

školách), § 21 odst. 1 písm. b).  

Dlouhodobý zám r konkretizuje pro pot eby FIM UHK základní teze Dlouhodobého 
zám ru vzd lávací, v decké, výzkumné, vývojové, um lecké a další tv r í innosti 
Univerzity Hradec Králové na období 2006 – 2010. 

2. HLAVNÍ CÍLE A PRIORITY DLOUHODOBÉHO ZÁM RU
Pro období let 2006 –10 jsou hlavní cíle Dlouhodobého zám ru sm rovány do oblastí, 

které podporují rozvoj v decké innosti, další rozvoj studijní nabídky a vytvá ení vhodné 
struktury bakalá ských, magisterských a doktorských studijních program , stejn  tak jako i 
program  v rámci celoživotního vzd lávání.

Prioritami Dlouhodobého zám ru jsou v souladu s Dlouhodobým zám rem MŠMT a 
s Dlouhodobým zám rem UHK: 

Internacionalizace 

Kvalita akademických inností

Kvalita a kultura akademického života 
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2.1 INTERNACIONALIZACE

2.1.1 MOŽNOST STUDIA V ANGLICKÉM JAZYCE

Zvýšit po et zahrani ních student  ve studijních programech akreditovaných  
v anglickém jazyce.  

Vybrané p edm ty vyu ované v anglické jazyce otev ít i pro eské studenty, 
aby m li p íležitost studovat v multikulturním prost edí spole n  se 
zahrani ními studenty.   

Dále zkvalit ovat poskytované administrativní innosti spojené se studiem 
zahrani ním student m v anglickém jazyce. 

2.1.2 JAZYKOVÁ VYBAVENOST STUDENT ,  AKADEMICKÝCH A 
ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍK

I nadále zvyšovat jazykové vybavení student , akademických i 
administrativních pracovník  prost ednictvím nabídky kurz  cizích jazyk .

Podporovat absolvování jazykových zkoušek (TOEFL, ELSA, …)  

2.1.3 MOBILITA STUDENT  A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK

Pokra ovat v trendu zvyšování oboustranné mobility student  a akademických 
pracovník  tak, aby v akademickém roce 2009/10 alespo  3% student  m la
možnost strávit jeden semestr studia v zahrani í a 15% akademických 
pracovník  uskute nilo odbornou stáž v zahrani í.

Zdokonalit systém uznávání vzd lávání získaného na zahrani ních
univerzitách.

Podporovat snahu univerzity o získání certifikátu Evropské komise „ECTS 
Label“ a „Diploma suplement Label“. 

Ud lovat dodatek k diplomu v anglickém jazyce všem student m

2.1.4 SPOLE NÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Pokra ovat a dále rozvíjet ve spolupráci se zahrani ními univerzitami aktivity 
sm ující k spole ným studijním program m (Double Degree, Joint Degree ). 

Navázat spolupráci se zahrani ními univerzitami v rámci sít  poskytující 
manažersko-ekonomické studijní programy v anglickém jazyce distan ní a 
eLearningovou formou. 

2.1.5 ZÍSKÁVÁNÍ ZAHRANI NÍCH STUDENT

Propagovat možnosti studia v anglicko jazy ných studijních programech  
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Zachovat  možnost poskytování stipendií vybraným zahrani ním student m
z krizových oblastí. 

Využívat podpory MŠMT a MZV ke získávání zahrani ních student .

2.1.6 ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH VZD LÁVACÍCH PROGRAM

I nadále prohlubovat a rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti vzd lávacích 
program   jako jsou Socrates/Erasmus, Leonardo, TEMPUS  a další.

2.1.7 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Využít p íležitosti bohatých zahrani ních styk  v oblasti vzd lávacích 
program  pro rozší ení spolupráce i  na oblast v dy a výzkumu. 

Aktivn  vyhledávat další p íležitosti pro  zapojení  do národní i mezinárodní 
spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje s prioritou zapojení do rámcových 
program  EU. 
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2.2 KVALITA AKADEMICKÝCH INNOSTÍ

2.2.1 KVALIFIKA NÍ A V KOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK

Pe ovat o vhodné podmínky pro zvyšování kvalifika ní úrovn  akademických 
pracovník  s ohledem na vyváženou v kovou strukturu, zvýšit  po et docent  a 
profesor .

Zvyšovat nároky na stávající akademické pracovníky požadavkem na zapojení 
do  v decké innosti, vlastní tv r í innosti a na budování mezinárodní 
akademické kariéry. 

K napln ní t chto cíl  využívat stimula ní principy Vnit ního mzdového 
p edpisu UHK 

Využívat potenciál nadaných student  a absolvent  navazujících 
magisterských a doktorských studijních program  pro akademické innosti.

Podporovat další vzd lávání akademických pracovník  zam ené na rozvoj 
znalostí a dovedností s cílem zvyšovat kvalitu vzd lávacího procesu a tv r ích 
inností.

Podat žádost o p iznání práv k habilita nímu ízení a ízení ke jmenování 
profesorem  v oboru systémové inženýrství a informatika. 

2.2.2 PROSTUPNOST SYSTÉMU, ROZŠÍ ENÍ P ÍSTUPU KE VZD LÁNÍ,
CELOŽIVOTNÍ VZD LÁNÍ

Nadále rozvíjet, zkvalit ovat a zefektiv ovat strukturované studijní programy. 

Zvýšit prostupnost studia mezi jednotlivými stupni vysokoškolského 
vzd lávání, podporovat diverzifikaci studijní nabídky. 

Prohlubovat a rozši ovat alternativní metody výuky, p edevším eLearning a 
projektovou výuku. 

P ipravit podmínky pro zavedení distan ní formy studia v eském i anglickém 
jazyce.

Trvale prohlubovat využívání ICT ve výuce. 

Rozvíjet nabídku celoživotního poskytovaného Institutem dalšího vzd lávání
FIM UHK. V nabídce využít všech možností k získání akreditace pro po ádání
kurz .  Soust edit se zejména na  

kurzy podle požadavk  a pot eb podnik  a institucí v regionu 

rekvalifika ní kurzy pro ú ady práce 

kurzy po íta ové gramotnosti s možností získání certifikátu 
ECDL

kurzy zabývající se implementací ICT do vzd lávacího procesu 

jazykové kurzy s možností získání certifikátu 
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managersko-ekonomické kurzy, 

nadstandardní kurzy pro pot eby student  UHK,  

p ípravné kurzy pro uchaze e o studium 

vyrovnávací kurzy pro studenty 1.ro ník

krom  vzd lávací innosti se zam ovat také na organizování 
konferencí

2.2.3 ZEFEKTIVN NÍ STUDIA

Ve všech typech studijních program  klást velký d raz na jazykovou 
kompetenci, po íta ovou a informa ní gramotnost a rozvoj komunika ních a 
manažerských dovedností 

Inovovat stávající studijní programy a v p ípadech, kdy je to užite né, snižovat 
po et p ímých kontaktních hodin výuky a nahradit je prvky distan ního
vzd láváním s využitím eLearningu. 

Zkvalit ovat studijní zázemí, podporovat tvorbu e-p edm t  (multimediálních  
eLearnigových studijních opor) ve virtuálním studijním prost edí na Internetu, 
v novat pé i rozší ení knihovního fondu a informa ních databází. 

2.2.4 ROVNÉ P ÍLEŽITOSTI KE VZD LÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

V rámci nabídky celoživotního poskytovaného Institutem dalšího vzd lávání
FIM UHK poskytovat p ípravné kurzy pro uchaze e o studium a vyrovnávací 
kurzy pro studenty 1.ro ník .

I nadále nabízet student m zejména 1.ro ník  p íležitosti jak se lépe orientovat 
v novém prost edí (Vítejte na FIM, eLearningový pr vodce První kroky na 
FIMu)

2.2.5 UPLATN NÍ ABSOLVENT , SPOLUPRÁCE S REGIONEM A 
POTENCIONÁLNÍMI ZAM STNAVATELI 

Trvale sledovat a vyhodnocovat zam stnatelnost absolvent .

Modifikovat studijní programy p edevším na základ  pot eb praxe a v souladu 
s vývojem pracovního trhu s cílem zajistit bezproblémové uplatn ní
absolvent .

Nadále prohlubovat systém spolupráce FIM UHK s odb ratelskou sférou 
postavený na

spolupráci p i zadávání a ešení diplomových prací,

zvaných p ednáškách,

sout žích a dalších akcích pro studenty FIM jakož i na 

spole ném po ádání konferencí a odborných seminá .
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Umožnit absolvent m stálou aktualizaci získané kvalifikace prost ednictvím 
dalšího vzd lávání v kombinované form  navazujících studijních program  a 
celoživotním vzd lávání.

Získávat od absolvent  informace vedoucí k dalšímu zkvalit ování výuky, 
rozvoji a inovaci studijních program .

Rozvíjet systematickou spolupráci s absolventy. 

2.2.6 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE, VAZBA MEZI VZD LÁVACÍ A VÝZKUMNOU 
INNOSTÍ

Posílit vazbu mezi vzd lávací a výzkumnou inností.

Všestrann  usilovat o rozvoj spolupráce s v decko-výzkumnými institucemi 
doma i v zahrani í.

P i stimulaci pracovník  a pravidelném hodnocení v decké innosti se 
soust edit na: 

stimulování v decko-pedagogického r stu akademických 
pracovník ,

d sledné využívání stimula ního mechanismu Vnit ního
mzdového p edpisu UHK, 

pravidelné vyhodnocování výsledk  tv r í innosti, s d razem
na d sledné propojení se systémem odm ování

zvyšování kvality stávajícího doktorského studijního program
a získání práv k habilita nímu a profesorskému ízení,

využití všech dostupných možností a všech adekvátních 
program  a agentur - domácích i zahrani ních - k získání 
grant ,

kladení d razu na grantové a publika ní aktivity v hodnocení a 
evaluaci pracovník ,

podporování prezentace kvalitních výsledk  v decko-výzkumné
a tv r í innosti na prestižních národních i mezinárodních 
konferencích,

podporu organizace celostátních i mezinárodních konferencí, 

stimulování spolupráce s praxí a získávání prost edk  na 
výzkum od podnik  a institucí v regionu. 

Podporovat intenzivní zapojení student  doktorských a navazujících 
magisterských studijních program  do ešení fakultních a univerzitních 
projekt  v dy a výzkumu. Podpo it vzd lávání student  v oblasti projektové a 
týmové práce. 

Zvyšovat úsp šnost získávání prost edk  z výb rových ízení zvyšováním 
po tu p ihlášek i jejich kvalitativními parametry.  

Podporovat možnosti interdisciplinárního výzkumu v rámci univerzity. 
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2.2.7 ÍZENÍ A INTEGRACE 

Prohlubovat profesionalizaci ídících, administrativních a organiza ních 
inností na FIM UHK. 

Zapojit se do spolupráce s vysokými školami na národní i mezinárodní úrovni 
v oblasti rozvoje systému ízení fakulty a univerzity. 

2.2.8 INFRASTRUKTURA VŠ

Zajistit pot ebné standardy materiáln -technických podmínek pro vzd lávací, 
v decko-výzkumnou innost.

Po dostavb  nové budovy fakulty v areálu Na Soutoku p esunout výukové 
aktivity do této budovy a ást prostor v budov  2 na nám stí Svobody využít 
ke komer ním a v deckovýzkumným aktivitám FIM UHK. 

2.2.9 DOSTUPNOST INFORMA NÍCH ZDROJ  A ROZVOJ INFORMA NÍ 
INFRASTRUKTURY

Rozši ovat p ístup student  i zam stnanc  k relevantním informa ním zdroj m
a dále podporovat rozvoj ICT.

Rozši ovat uplatn ní ICT ve výuce.  

Rozši ovat fakultní informa ní systém ISIT implementací nových modul  a 
funkcionalit, aktivn  p ispívat k jejich zdokonalování s ohledem na požadavky 
uživatel  a nové možnosti ICT 

Rozši ovat poskytování služeb student m a zam stnanc m s využitím pr kaz
na bázi ipových karet

2.2.10ZAJIŠ OVÁNÍ KVALITY INNOSTÍ 

Pr b žn  zdokonalovat metodiku systému vnit ního hodnocení kvality FIM 
jako sou ásti UHK. 

Pravideln  hodnotit kvalitu realizovaných inností.

Zve ej ovat výsledky hodnocení FIM UHK. 

Základem vn jšího hodnocení kvality vzd lávání jsou pravideln  konaná 
akredita ní a reakredita ní ízení.
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2.3 KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA

2.3.1 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENT  A ZAM STNANC

Podporovat aktivity zam stnanc  o oblasti  celoživotního sebevzd lávání
formou nabídek dopl kových kurz  (osobní rozvoj, profesní rozvoj, nové 
vzd lávací metody) 

Umožnit erpání tv r ího volna akademickým pracovník m zejména 
v gradua ním r stu

Realizovat program pé e o zam stnance.

Podporovat sociální zázemí pro studium i pro volno asové aktivity student
v etn  podpory innosti studentských organizací (AISEC, Buddy-systém atd.). 

V souladu s pot ebami student  i zam stnanc  nadále rozvíjet kulturní a 
sportovní zázemí fakulty. 

2.3.2 ZNEVÝHODN NÉ SKUPINY STUDENT

V novat nadále pozornost studiu handicapovaných student  na FIM. Usilovat 
o zabezpe ení rovných p íležitostí v p ístupu a absolvování studia pro 
znevýhodn né skupiny student .

2.3.3 MIMO ÁDN  NADANÍ STUDENTI

Aktivn  využívat ud lování mimo ádných stipendií pro nadané studenty 
zapojené do v deckých projekt  pracoviš

Zajistit podmínky pro vyhledání nadaných student , pro rozvinutí a využití 
jejich schopností. 

Zavést a zdokonalovat motiva ní systém pro školitele doktorand  a pro 
doktorandy.

2.3.4 PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE

Prost ednictvím zastoupení len  studentské komory Akademického senátu 
FIM UHK v radách studijních program  umožnit student m spolupráci na 
tvorb  a realizaci konkrétní podoby a pr b hu studia

Prost ednictvím akcí, jako jsou nap . Snídan  s d kanem, jednání akademické 
obce, jednání AS FIM UHK a všech  dalších individuálních možností, spole n
budovat akademický prostor, ve kterém se student m, pedagog m i ostatním 
pracovník m fakulty bude dob e pracovat, studovat a vzájemn  komunikovat. 
a sdílet vizi toho, jaká má FIM být a jaké má být studium 

Podporovat konkrétní aktivity p i spolupráci student  a akademických 
pracovník  ve výzkumné innosti, ve výuce i ve volno asových aktivitách. 

Prohlubovat partnerský vztah student – akademický pracovník s cílem vytvá et 
optimální zázemí pro pln ní studijních povinností. 
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Posílit kolegialitu mezi akademickými a ostatními pracovníky, vytvá et jim 
rovnocenné podmínky pro práci. 

Zapojovat studenty do grantových projekt ešených pracovníky fakulty

2.3.5 KULTURA VZD LÁVACÍHO A VÝZKUMNÉHO PROCESU

Nadále podporovat systematické rozši ování informa ních služeb zejména ve 
sm ru k 

stávajícím i novým zam stnanc m fakulty (akademické obce, 
www stránky fakulty, eLearningový pr vodce, ….) 

potenciálním uchaze m o studium (Den otev ených dve í,
propaga ní materiály, www stránky fakulty, …) 

ke student m p i ešení jejich studijních otázek ze zvláštním 
akcentem na studenty 1.ro ník  (Vítejte na FIM, eLearningový 
pr vodce První kroky na FIMu, www stránky fakulty, 
poradenské služby, ….) 

absolvent m fakulty 

zahrani ním student m   

Ve spolupráci s univerzitní knihovnou se snažit zajistit snadný p ístup student
k sou asným poznatk m v oboru.

Zkvalit ovat rozd lení kompetencí a odpov dnosti v rámci akademických 
inností.

2.3.6 SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY

Spolupracovat s absolventy studijních program  bakalá ských, magisterských i 
doktorských studijních program . Dále rozvíjet klub absolvent  FIM. 

Umožnit absolvent m stálou aktualizaci získané kvalifikace prost ednictvím 
dalšího vzd lávání v kombinované form  navazujících studijních program  a 
celoživotním vzd lávání.

Efektivní komunikací s absolventy získávat podm ty a využívat sít  absolvent
ke zkvalit ování všech inností FIM UHK. 
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4. FINANCOVÁNÍ FIM UHK
Financování a hospoda ení FIM UHK bude determinováno p edevším Dlouhodobým 
zám rem MŠMT pro oblast vysokých škol a Dlouhodobým zám rem UHK.  

Investi ní zám r FIM UHK bude odvíjen od investi ního zám ru UHK, a to v souladu 
s Dlouhodobým zám rem UHK. 

Cíle fakulty v oblasti financování: 

Finan n  zdravá fakulta. 

Vyvíjení maximálního úsilí k získání co nejvyšších vlastních p íjm .

Motivování pracovník  k získávání grant  na národní i mezinárodní úrovni 

Podporování projekt  v rámci dopl kové innosti v oblasti celoživotního 
vzd lávání.

Cílem fakulty je mít dostatek finan ních zdroj , aby mohla: 

Zajiš ovat pot ebné standardy materiáln -technických podmínek pro studium 
akreditovaných studijních program .

Zajistit prost edky pro nákup, rekonstrukci a modernizaci vybavení pro pot eby 
výuky a výzkumu. 
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SWOT ANALÝZA FIM UHK

SILNÉ STRÁNKY

dobré p edpoklady internacionalizace -  strukturované studium, akreditované 

studium v anglickém jazyce na všech stupních studia, intenzivní zapojení do 

mezinárodních mobilit a projekt

trvalý zájem absolvent  st edních škol o studium na FIM UHK 

dobré materiální zabezpe ení studia v etn  informa ní infrastruktury 

kreditní systém studia podpo ený informa ním systémem ISIT 

bohaté aktivity v oblasti  celoživotního vzd lávání

výzkum a bohaté praktické zkušenosti v oblasti e-learningu

navázané vztahy se soukromou i ve ejnou sférou v regionu 

dobré uplatn ní absolvent

fungující systém vnit ního hodnocení

SLABÉ STRÁNKY

nepoda ilo se získat financování výzkumného zám ru

nevyhovující prostorové podmínky 

kvalifika ní struktura pracovník

absence práv konání habilita ních a profesorských ízení  

nízký podíl finan ních prost edk  na výzkum a vývoj  

relativn  velká neúsp šnost student  v prvých ro nících bakalá ského  a 

magisterského studia 
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P ÍLEŽITOSTI

uspokojování poptávky po vysokoškolsky vzd laných odbornících s vysokou 

informa ní gramotností 

rozvoj aplikovaného výzkumu v oblasti informa ních technologií 

ešení pot eb regionu v souvislosti s p echodem ke znalostní spole nosti

výstavba nové budovy FIM UHK v areálu Na Soutoku 

zvyšování zájmu o FIM UHK mezi studenti samoplátci

rostoucí pot eby celoživotního vzd lávání

využití evropského prostoru VaV a za len ní do mezinárodních projekt

využití spolupráce se soukromým i státním sektorem 

OHROŽENÍ

rostoucí konkurence

nep íznivý demografický vývoj populace 

nízký podíl HDP na výdajích na školství 

tlak na p erozd lování prost edk  v rámci univerzity 
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AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁM RU FIM UHK
NA ROK 2006

1. PRIORITY A CÍLE FIM UHK V OBLASTI INTERNACIONALIZACE

Možnost studia v anglickém jazyce  

Jazyková vybavenost student , akademických a administrativních pracovník
I nadále zvyšovat jazykové vybavení student , akademických i administrativních pracovník
prost ednictvím nabídky kurz  cizích jazyk .

T: 31.12.2006 
Z: Hynek

Mobilita student  a pedagogických pracovník
P ipravit a organiza n  zabezpe it 52 st edn dobých pobyt  student  FIM na partnerských 
univerzitách v rámci programu SOCRATES/ERASMUS. 

T: 31.8.2006 
Z: Poulová 

P ipravit a organiza n  zabezpe it vým nné p ednáškové pobyty 14-ti akademických 
pracovník  v rámci programu SOCRATES/ERASMUS. 

T: 31.8.2006 
Z: Poulová 

P ipravit a organiza n  zabezpe it pobyty student  a akademických pracovník  partnerských 
univerzit na FIM v rámci programu SOCRATES/ERASMUS. 

T: 31.8.2006 
Z: Poulová 

Projednat s partnery a p ipravit nové institucionální smlouvy v rámci programu 
SOCRATES/ERASMUS. 

T: 31.10.2006 
Z: Poulová

Vytvo it podmínky pro vyslání 8 student  na partnerské univerzity na Taiwanu a p ijetí 
student  z partnerských univerzit.

T: 31.12.2006 
Z: Hynek 

Spole né studijní programy  
Pokra ovat ve spolupráci se zahrani ními univerzitami na spole ných studijních programech 
(Double degree   - University of Huddersfield, University of Hull). 

T: 31.12.2006 
Z: Poulová 
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Navázat spolupráci se zahrani ními univerzitami v rámci sít  poskytující manažersko-
ekonomické studijní programy v anglickém jazyce distan ní a e-learningovou formou. 

T: 31.12.2006 
Z: Poulová 

Získávání zahrani ních student
Aktivn  získávat zahrani ní studenty (i ve spolupráci s MZV). 

T: pr b žn
Z: Hynek 

Organiza n  zabezpe it pobyt dvou student  z Iráku,  dvou student  z Afganistánu a dvou 
student  ze Srílanky na FIM. 

T: 31.8.2006 
Z: Hynek 

Ve spolupráci s lov kem v tísni p ipravit další dv  stipendia pro zahrani ní studenty. 
T: 31.12.2006 

Z: Hynek 

Zapojení do mezinárodních vzd lávacích program
Pokra ovat v ešení mezinárodních projekt  v programech Evropské unie (LML, Even, 
LEFIS)

T: dle harmonogramu projekt
Z: ešitelé projekt

Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje  

Pokra ovat v ešení mezinárodního projektu v 6. rámcovém programu Evropské unie – 
projekt ELU 

T: dle harmonogramu projektu 
Z: ešitel projektu 

2. PRIORITY A CÍLE FIM UHK V OBLASTI KVALITY AKADEMICKÝCH INNOSTÍ

Kvalifika ní a v ková struktura akademických pracovník
Nadále vytvá et vhodné podmínky pro kvalifika ní r st akademických pracovník  FIM. 

T: pr b žn
Z: Hynek 

Provést každoro ní evaluaci studijních výsledk  doktorand .
T: 30.9.2006 

Z: Poulová

Pokra ovat ve školeních využívání virtuálního studijního prost edí a kurzech vytvá ení a 
používání distan ních prvk  ve výuce. 

T: pr b žn
Z: Poulová
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Postupn  zavád t distan ní prvky výuky využívající ICT do kombinované formy studia. 
T: pr b žn
Z: Poulová

Prostupnost systému, rozší ení p ístupu ke vzd lání, celoživotní vzd lání
Dále rozvíjet aktivity organizované Institutem dalšího vzd lávání FIM zejména v oblastech 
informa ních technologií, jazykového vzd lávání, managementu a ekonomie. 

T: pr b žn
Z: Šrámková 

Zefektivn ní studia  
Zajistit kvalitní pr b h doktorského studijního programu a provést každoro ní vyhodnocení. 

T: 1.9.2006 
Z: Mikulecký 

Dokon it reakreditaci  bakalá ského studijního oboru Informa ní management a podat žádost 
o habilita ní práva v oboru systémové inženýrství a informatika. 

T: 31.12.2006 
Z: Mikulecký, Jane ek

P ipravit akreditaci  magisterského studijního oboru Aplikovaná informatika. 
T: 31.12.2006 

Z: Mikulecký, Skalská,  Jane ek

Podat zprávu Akredita ní komisi o pln ní záv r  z akreditace oboru Management cestovního 
ruchu a zárove  podat žádost o rozší ení akreditace tohoto oboru o výuku v kombinované 
form .   
          T: 30. 4. 2006 
          Z. Jane ek, Štyrský

Rovné p íležitosti ke vzd lávání a poradenství  
V rámci nabídky celoživotního poskytovaného Institutem dalšího vzd lávání FIM UHK 
poskytovat p ípravné kurzy pro uchaze e o studium a vyrovnávací kurzy pro studenty 
1.ro ník .

T: 30.9.2006 
Z: Šrámková 

Pro studenty 1.ro níku upo ádat akci Vítejte na FIM 
T: 15.10.2006 

Z: Jane ek

Pro studenty 1.ro níku p ipravit eLearningový pr vodce První kroky na FIMu. 
T: 15.10.2006 

Z: Poulová

Uplatn ní absolvent , spolupráce s regionem a odb ratelskou sférou  
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Ve spolupráci s editeli ú ad  práce okres , ze kterých p ichází nejvíce student , sledovat 
uplatn ní absolvent  fakulty. 

T: pr b žn
Z: Jane ek

Rozvoj výzkumu a vývoje, posílení vazby mezi vzd lávací a výzkumnou inností
Pokra ovat v ešení výzkumných projekt  a aktivn  prezentovat výsledky t chto projekt
(termíny jsou dány harmonogramem jednotlivých projekt ).

Z: nositelé projekt

Zorganizovat v deckou konferenci Hradecké ekonomické dny 2006. 
T: 28.2.2006 

Z: Hájek 

Spole n  se sdružením EUNIS a Národním centrem distan ního vzd lávání zorganizovat 
mezinárodní odborný seminá  a sout ž eLearning. 

T: 30.11.2006 
Z: Poulová 

Uspo ádat doktorandskou konferenci IMEA2006. 
T: 30.6.2006 

Z: Hynek

ízení a integrace  
P ipravit aktualizaci dlouhodobého zám ru FIM na rok 2007. 

T: 31.12.2006 
Z: Poulová

Infrastruktura  
Poskytnout sou innost a aktivn  spolupracovat s investi ním odd lením  rektorátu p i
výstavb  nové budovy FIM v  areálu Na Soutoku. 

T: pr b žn
Z: Hynek 

Dostupnost informa ních zdroj  a rozvoj informa ní infrastruktury  
Pokra ovat v tvorb   a nasazování informa ního systému studijní agendy ISIT2 na FIM. 

T: pr b žn
Z: Poulová

Zajiš ování kvality inností  
Zajistit  periodické hodnocení výuky studenty bakalá ského a magisterského studia 

T: prosinec 
Z: Jane ek

Provést pravidelné ro ní hodnocení publika ní innosti na FIM. 
T: 31.10.2006 

Z: Poulová 
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3. PRIORITY A CÍLE FIM UHK V OBLASTI KVALITY A KULTURY 
AKADEMICKÉHO ŽIVOTA

Sociální záležitosti zam stnanc
Zahájit praktickou realizaci ásti programu zam stnaneckých výhod související s p ísp vkem 
na penzijní a životní pojišt ní.

T: 1.2.2006 
Z: Hynek 

P ipravit a realizovat kurz komunika ních dovedností pro akademické pracovníky. 
T: 28.2.2006 

Z: Hynek 

Mimo ádn  nadaní studenti  
Pomocí stipendií podporovat studenty úsp šné ve výb rových ízeních programu 
SOCRATE/ERASMUS. 

T: 31.12.2006 
Z: Hynek 

Podporovat studenty zapojené do v dy a výzkumu (projekty specifického výzkumu). 
T: 31.12.2006 

Z: Hynek 

Partnerství a spolupráce  
Upo ádat tradi ní Snídan  s d kanem. 

T: 30.6.2006 
Z: Hynek 

Uspo ádat váno ní koncert pro zam stnance a partnery FIM UHK 
T: 31.12.2006 

Z: Hynek 

Uspo ádat v každém semestru zájezd na divadelní p edstavení.  
T: 31.12.2006 

Z: Hynek 

Kultura vzd lávacího a výzkumného procesu  
Aktualizovat informace o možnostech studia na FIM  (ve form  tišt né publikace a WWW 
stránek).

T: 15.10.2006 
Z: Jane ek

Spolupráce s absolventy  
Rozvíjet aktivity klubu absolvent  FIM 

T: pr b žn
Z: Hynek 
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V Hradci Králové dne 20. prosince 2005 

 Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA 
 d kan FIM UHK


