
AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO 
ZÁMĚRU FIM UHK 

NA ROK 2008 
 

1. PRIORITY A CÍLE FIM UHK V OBLASTI INTERNACIONALIZACE 

Možnost studia v anglickém jazyce  
 
Jazyková vybavenost studentů, akademických a administrativních pracovníků  
Nadále zvyšovat jazykové vybavení studentů, akademických i administrativních pracovníků 
prostřednictvím nabídky kurzů cizích jazyků. 

T: 31.12.2008 
Z: Hynek 

 
Vybrané předměty vyučované v anglické jazyce nabízet dle kapacity předmětu také  studentům 
studujícím studijní program v českém jazyce, aby měli příležitost studovat v multikulturním 
prostředí společně se zahraničními studenty.   

T: 31.12.2008 
Z: Hynek 

 
Mobilita studentů a pedagogických pracovníků  
Připravit a organizačně zabezpečit 64 střednědobých pobytů studentů FIM na partnerských 
univerzitách v rámci programu ERASMUS. 

T: 31.8.2008 
Z: Poulová 

 
Připravit a organizačně zabezpečit výměnné přednáškové pobyty alespoň 20-ti akademických 
pracovníků v rámci programu ERASMUS. 

T: 31.8.2008 
Z: Poulová 

 
Připravit a organizačně zabezpečit pobyty studentů a akademických pracovníků partnerských 
univerzit na FIM v rámci programu ERASMUS. 

T: 31.8.2008 
Z: Poulová 

 
Projednat stávající a připravit nové institucionální smlouvy v rámci programu ERASMUS. 

T: 31.10.2008 
Z: Poulová  

 
Vytvořit podmínky pro vyslání 14 studentů na partnerské univerzity na Taiwanu a přijetí studentů z 
partnerských univerzit.  

T: 31.12.2008 
Z: Hynek 
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Společné studijní programy  
Pokračovat ve spolupráci se zahraničními univerzitami na společných studijních programech 
(Double degree   - University of Huddersfield, University of Hull). 

T: 31.12.2008 
Z: Poulová 

 

Rozvíjet spolupráci se zahraničními univerzitami v rámci sítě poskytující manažersko-ekonomické 
studijní programy v anglickém jazyce distanční a e-learningovou formou. 

T: 31.12.2008 
Z: Poulová 

 
Získávání zahraničních studentů  
Aktivně získávat zahraniční studenty (i ve spolupráci s MZV). 

T: průběžně 
Z: Hynek 

 
Organizačně zabezpečit pobyt čtyř  studentů z Iráku, jednoho studenta z Afganistánu, dvou studentů 
ze Srílanky,  dvou studentek z Běloruska  a dvou studentů z Pakistánu na FIM. 

T: 31.8.2008 
Z: Janeček 

 
Ve spolupráci s Člověkem v tísni připravit další dvě stipendia pro zahraniční studenty. 

T: 31.12.2008 
Z: Hynek 

 
Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů  
Pokračovat v řešení mezinárodních projektů v programech Evropské unie (EVENE,  …) 

T: dle harmonogramu projektů 
Z: řešitelé projektů 

 
Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje  
 
Pokračovat v řešení mezinárodního projektu v 6. rámcovém programu Evropské unie – projekt ELU 

T: dle harmonogramu projektu 
Z: řešitel projektu 
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2. PRIORITY A CÍLE FIM UHK V OBLASTI KVALITY AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků  
Nadále vytvářet vhodné podmínky pro kvalifikační růst akademických pracovníků FIM. 

T: průběžně 
Z: Hynek 

 
Provést každoroční evaluaci studijních výsledků doktorandů. 

T: 30.9.2008 
Z: Poulová 

 
Pokračovat ve školeních využívání e-learningového prostředí a kurzech vytváření a používání 
distančních prvků ve výuce. 

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
Postupně zavádět distanční prvky výuky využívající ICT do kombinované formy studia. 

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
Prostupnost systému, rozšíření přístupu ke vzdělání, celoživotní vzdělání 
Dále rozvíjet aktivity organizované Institutem dalšího vzdělávání FIM zejména v oblastech 
informačních technologií, jazykového vzdělávání, managementu a ekonomie. 

T: průběžně 
Z: Šrámková 

 
Zefektivnění studia  
Zajistit kvalitní průběh doktorského studijního programu a provést každoroční vyhodnocení. 

T: 1.9.2008 
Z: Mikulecký 

 
 

Rovné příležitosti ke vzdělávání a poradenství  
V rámci nabídky celoživotního poskytovaného Institutem dalšího vzdělávání FIM UHK poskytovat 
přípravné kurzy pro uchazeče o studium a vyrovnávací kurzy pro studenty 1.ročníků. 

T: 30.9.2008 
Z: Šrámková 

 
Pro zájemce o studium uspořádat tradiční Den otevřených dveří. 

T: 15.12.2008 
Z: Janeček 

 
Pro studenty 1.ročníku upořádat akci Vítejte na FIM 

T: 15.10.2008 
Z: Janeček 

 
Pro studenty 1.ročníku nadále provozovat eLearningový průvodce První kroky na FIMu. 

T: 15.10.2008 
Z: Poulová 
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Uplatnění absolventů, spolupráce s regionem a odběratelskou sférou  

 
Nadále rozvíjet spolupráci s partnery z řad významných společností regionálního, národního i 
mezinárodního významu. 

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
 

Spolupracovat se vznikajícím Technologickým centrem Hradec Králové. 
T: průběžně 
Z: Poulová 

 
Aktivně se zapojit do činností souvisejících se založením HIT klastru (Hradecký IT klastr). 

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
 
Rozvoj výzkumu a vývoje, posílení vazby mezi vzdělávací a výzkumnou činností  
Pokračovat v řešení výzkumných projektů a aktivně prezentovat výsledky těchto projektů (termíny 
jsou dány harmonogramem jednotlivých projektů). 

Z: nositelé projektů 
 

Zorganizovat vědeckou konferenci Hradecké ekonomické dny 2008. 
T: 28.2.2008 

Z: Hájek 
 
Zorganizovat vědeckou konferenci Ambient Inteligence Forum 2008. 
                 T: 30. 11. 2008 

Z: Mikulecký 
 

 
Společně se sdružením EUNIS a Národním centrem distančního vzdělávání zorganizovat 
konferenci a soutěž eLearning. 

T: 30.11.2008 
Z: Poulová 

 
 
Zorganizovat vědeckou konferenci Kognice 2008.  
                 T: 31. 12. 2008 

Z: Zelenka 
 

 
Řízení a integrace  
Připravit aktualizaci dlouhodobého záměru FIM na rok 2009. 

T: 31.12.2008 
Z: Poulová 
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Infrastruktura  
Aktivně  spolupracovat s odděleními  rektorátu při stěhování kateder, děkanátu, studijního oddělení 
a UIS do nové budovy FIM v  areálu Na Soutoku. 

T: 30.6.2008 
Z: Hynek 

 
Vytvořit podmínky pro dislokaci vědeckého centra, působení IDV FIM, vytvoření odborné učebny 
počítačových sítí a odborné učebny technologií sportovních zařízení a  provoz učebny pro výuku 
videotechnologií v prostorách na nám. Svobody 331. 

T: 31.12.2008 
Z: Hynek 

 
Dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury  
Pokračovat v tvorbě  a nasazování dalších modulů informačního systému studijní agendy ISIT2 na 
FIM. Testovat kvalitu činností ISITu v rutinním provozu. 

T: průběžně 
Z: Poulová 

 
Zajišťování kvality činností  
Provést pravidelné roční hodnocení publikační a vědecké činnosti na FIM. 

T: 31.10.2008 
Z: Poulová 
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3. PRIORITY A CÍLE FIM UHK V OBLASTI KVALITY A KULTURY AKADEMICKÉHO 
ŽIVOTA 

Sociální záležitosti zaměstnanců  
Pokračovat v  praktické realizaci programu zaměstnaneckých výhod související s příspěvkem na 
penzijní a životní pojištění.  

T: průběžně 
Z: Hynek 

 
Ve spolupráci s vedením UHK usilovat o zajištění možnosti stravování zaměstnanců po 
přestěhování do nové budovy FIM. 

T: 30.6.2008 
Z: Hynek 

 
Mimořádně nadaní studenti  
Pomocí stipendií podporovat studenty úspěšné ve výběrových řízeních programu ERASMUS. 

T: 31.12.2008 
Z: Hynek 

 
Podporovat studenty zapojené do vědy a výzkumu (projekty specifického výzkumu, mimořádná 
stipendia). 

T: 31.12.2008 
Z: Hynek 

 
Ve spolupráci s východočeskou  sekcí ČSSI uspořádat soutěž o nejlepší diplomovou/bakalářskou 
práci.  

T: 30.6.2008 
Z: Hynek 

 
 
Partnerství a spolupráce  
Upořádat tradiční Snídaně s děkanem. 

T: 30.6.2008 
Z: Hynek 

 
Uspořádat vánoční koncert pro zaměstnance a partnery FIM UHK 

T: 31.12.2008 
Z: Hynek 

 
Uspořádat v každém semestru zájezd na divadelní představení.  

T: 31.12.2008 
Z: Hynek 

 
Kultura vzdělávacího a výzkumného procesu  
Aktualizovat informace o možnostech studia na FIM  (ve formě tištěné publikace a WWW stránek). 

T: 15.10.2008 
Z: Janeček 
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Spolupráce s absolventy  
Rozvíjet aktivity klubu absolventů FIM 

T: průběžně 
Z: Hynek 

 
V Hradci Králové dne 20.října 2008 
 
 Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA 
 děkan FIM UHK 
 
 
 
Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje fakulty informatiky a managementu na rok 2008 byla 
projednána a schválena akademickým senátem FIM dne 24.10.2007 
 
 
Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje fakulty informatiky a managementu na rok 2008 byla 
projednána vědeckou radou FIM dne 14.11.2007 
 
Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje fakulty informatiky a managementu na rok 2008 byla 
projednána a schválena kolegiem děkana FIM dne  
 


