- zvýšit informovanost o propojení aplikační sféry při vytváření pracovních příležitostí pro
absolventy HAMU formou rozšíření poradenských služeb prostřednictvím kateder,
- v rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělání (OP VVV) nadále pokračovat v tvorbě
nového mezifakultního studijního programu “arts management“,
- sledovat schvalovací proces reakreditace jazzu,
- zajistit přípravu žádosti o akreditaci nového studijního program Redaktorství a hudební
publicistika,
- připravit další procesy vedoucí k podání žádosti o akreditaci kombinovaného studia pedagogiky
tance,
- zahájit diskuzi o „dlouhých“ magisterských programech na vybraných katedrách,
- vyzvat katedry k procesu aktualizace a úprav studijních plánů na základě podnětu příslušných
pedagogů vyučujících akreditované studijní obory,
- vyzvat vybrané katedry zaměřené např. na teoretickou výuku k rozvaze nad vytvořením elearningové studijní opory,
- dále rozvíjet spolupráce s některými katedrami na DAMU i FAMU,
- podporovat meziuniverzitní spolupráci, konkr. s ČVUT – Institut Intermédií,
- vyzvat oborové rady k předložení konkrétního způsobu zapojování studentů v doktorském stupni
studia do akcí na katedrách a na fakultě,
- zahájit jednání o aktualizaci a přidání funkcí do studijního informačího systému vedoucí
k efektivnější informovanosti studentů.
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- pokračovat v zavedené organizaci evaluace kateder formou tzv. kulatých stolů a přijmout rozvrh
stanovených opatření – náprav, zpětného informování a zdůvodnění studentům, jak je pracováno
s jejich podněty,
- pokračovat ve zvažování a postupného vytváření systému sestavování komisí (přijímací řízení a
SZZ) nejen z řad interních pedagogů, ale také z externích spolupracovíků v rolích nezávislých
hodnotitelů kvality uměleckých výstupů,
- pracovat na inovaci efektivního organizačního schéma ve spolupráci s tajemnicí fakulty,
- pokračovat v zadávání recenze umělecké činnosti fakulty externím hodnotitelům,
- pokračovat ve specifikaci činnosti garantů ve spolupráci s vedoucími kateder.

3.
- rozvíjet koncepci získávání nových pedagogů na základě zapojování nejlepších absolventů do
týmů kateder a rovněž vypracovat podněty pro zájem o působení absolventů jiných tuzemských i
zahraničních uměleckých vysokých škol na HAMU,
- v rámci OP VVV organizovat workshopy vedoucí ke zvýšení kompetencí a odborných dovedností
mladých pedagogů,

- řídit komunikaci oborových rad, sladit výuku, doktorský výzkum a výzkum odborných pracovišť
tak, aby byly lépe efektivně využity ve výuce a umělecké praxi,
- zmapovat možnosti spolupráce s výzkumnými pracovišti mimo HAMU,
- zajistit informovanost fakulty o vhodných grantových příležitostech,
- provést analýzu činnosti MARC, Ústavu taneční vědy a Ústavu hudební teorie na HAMU a vyzvat
tato centra k předložení systematického plánu svojí vědecké činnosti.
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- iniciovat organizaci placených „short term“ stáží vybraných studijních oborů a pokračovat tak
v rozšiřování informací o studijních programech a adekvátních kontaktů,
- usilovat o vyšší frekvenci působení význmaných zahraničních pedagogů a jejich finanční podporu
ze zdrojů grantů nebo mezinárodní agendy AMU,
- podporovat rozvoj mobility studentů, pedagogů i nepedagogických pracovníků v účasti na
nezinárodních konferencích a v působení v zahraničních expertních týmech,
- aktivně podporovat studenty při reprezentaci školy, v účasti na soutěžích a dalších akcích
s mezinárodním přesahem,
- podporovat rovoj jazykové připravenosti studentů, pedagogů i nepedagogických pracovníků,
- v návaznosti na zřízení anglické verze fakultního webu se pokusit rozšířit kapacitu informovanosti
o aktuálním dění na HAMU v angličtině.

- prohloubit komunikaci mezi jednotlivými pracovišti pedagogické a administrativní sféry a
uskutečňovat vzájemnou informovanost jako součást pracovních povinností,
- dokončit pravidla Corpore Identity (logo, šablony) v angličtině,
- specifikovat význam a pravidla sběru informací o umělecké činnosti a přehledu o konání
veřejných odborných akcí, průběžné činnosti, výsledcích, úspěších a ohlasech na působení
pedagogů a studentů HAMU,
- klást důraz na zveřejňování informací o umělecké činnosti, přehledu o konání veřejných
odborných akcí, průběžné činnosti, výsledcích, úspěších a ohlasech na webových stránkách fakulty
i univerzity a dalších dostupných sociálních sítích,
- vytvořit alespoň dvě akce v oblasti tzv. Alumni – péče o styk s absolventy a jejich případné
zapojování do školních aktivit nebo jako zdrojů uměleckých příležitostí pro stávající studenty.
V Praze dne 7. 8. 2018
prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
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