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O CO BUDU USILOVAT
Za klíčové považuji zajištění kontinuity pokračování všech úspěšných oblastí fakulty, postupné
zvyšování kvality ve všech vykonávaných činnostech, zachování vysoké produktivity
významných výsledků tvůrčí činnosti a vysoké kvality vzdělávací činnosti.
Cílem mého snažení je fakulta s vysokým tuzemským i zahraničním renomé poskytující
vzdělání na světové úrovni, fakulta s excelentním výzkumem, průmyslovou spoluprací, fakulta
s přívětivým prostředím pro studenty a perspektivami pro zaměstnance.
HLAVNÍ PRIORITY
Fakulta výzkumná, ale i vzdělávací. Excelentní vědecko-výzkumné výsledky. Zachování
stávajícího členění fakulty. Vytvoření dlouhodobé koncepce infrastruktury pro tvůrčí i
vzdělávací činnost. Atraktivní pro studenty, doktorandy, zaměstnance, průmysl, vědecké
ústavy. Vysoká kvalita vzdělávací činnosti. Absolventi s kvalitními odbornými znalostmi. Rozvoj
strategických oborů. Kvalitní programy v kombinované formě. Profesně zaměřené bakalářské
studijní programy. Internacionalizace studia. Dynamické inovace studijních programů (nové
poznatky a zájem o ně). Mobilita studentů a zaměstnanců. Vyrovnané trendy počtů uchazečů
o studium. Pokračování ve spolupráci se středními školami. Široká spolupráce s průmyslem,
uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Stabilizace pracovníků a perspektiva jejich karierního
růstu. Povýšení vynikajícího učitele na úroveň vynikajícího vědeckého pracovníka.
Přehodnocení efektivnosti administrativních procesů, omezování administrativního zatížení
pracovníků. Příjemná pracovní atmosféra pro zaměstnance i studenty. Propagace a
odměňování vynikajících studentských prací a projektů. Parkovací plochy.
ZPŮSOBY A NÁSTROJE K DOSAŽENÍ CÍLŮ
Analýza všech aspektů ovlivňujících zájem o studium na FEL. Analýzy uplatnění absolventů.
Sledování kvality výuky. Nové mezioborové studijní programy. Studijní podpora programů
kombinované formy. Alternativní přístup ke studiu pro nadané studenty. Mobility (programy
Marie Curie a Erasmus+). Vzdělávací workshopy pro středoškolské učitele. Těsnější spolupráce
s průmyslem, větší zapojování studentů, integrace firem do procesu vzdělávání. Úprava
karierního řádu a jeho rozumné uplatňování. Usilování o plně funkční elektronický systém pro
podporu studia. Zlepšovat atraktivitu prostředí. Zlepšení efektivity administrativy, snižování
administrativního zatížení pracovníků. Analýza efektivnosti nakoupených služeb. Roční
analýzy a hodnocení spolupráce s průmyslem. Inovace metodiky Kometa 2 pro rozdělování
financí za výuku. Inovace pravidel pro vytváření rozpisu finančních prostředků na pracoviště.
Analýza možností rozdělování financí podle metodiky MŠMT. Analýza finanční náročnosti
organizačních složek fakulty, náročnosti výkonů servisních součástí FEL, fixních nákladů na
provoz. Nový model odvodů režií z projektů. Podmínky pro odměňování špičkových učitelů
podobně jako špičkových vědců. Vytvoření profesionálních propagačních materiálů výuky na
FEL v elektronické podobě. Analýza možností využití profesionálních agentur pro zajištění
zahraničních studentů. Hovory s děkanem.

