- v rámci informací a předávání informací na katedrách i mezi katedrami již existuje velmi dobrá
nabídka požadavků a potřeb aplikační sféry. Některé informace jsou zveřejňovány i na
nástěnkách HAMU, jako jsou pracovní příležitosti, které jsou vhodné pro naše studenty a
absolventy. Tyto nabídky jsou a budou diskutovány i v rámci výuky jednotlivých oborů, neboť
mnozí pedagogové jsou aktivními členy orchestrů či uměleckých institucí. Zvážit možnost tyto
pracovní příležitosti uvádět i na webu fakulty,
- mezifakultní studijní předmět Arts managament bude zapracován do nové akreditace, nyní je
zpracováván v rámci projektu OPVVV, v roce 2020 respektive v akademickém roce 2019-20
bude zahájena pilotní výuka jednosemestrálního kurzu tohoto předmětu, získané zkušenosti
budou implementovány do pravidelné výuky ve volitelném režimu tohoto předmětu,
- předpokládáme, že žádost o akreditaci jazzu bude schválena AÚ tak, abychom mohli vypsat
přijímací řízení do bc. a Mg programu, aby mohli studenti nastoupit již v akademickém roce
2019-20
- v roce 2020 zajistit, aby žádost o akreditaci Redaktorství a hudební publicistika byla připravena
buď ve formě samostatné žádosti o akreditaci nebo jako součást akreditace v rámci všech
programů, které budou akreditovány v roce 2021 respektive 2022
- žádost o akreditaci kombinovaného studia pedagogiky tance podat a v případě schválení AÚ
vypsat přijímací řízení do ak. roku 2020-21, nyní je tato žádost schválena UR HAMU a
postoupena RVH,
-učinit závěry z diskusí o dlouhých mg. programech,
- vzhledem k tomu, že se zpracovává žádost o reakreditaci všech oborů-programů, katedry
aktualizují a upravují studijní plány dle současných požadavků,
- v roce2019 byly a budou i nadále kontrolovány e learningové studijní opory pro předměty
teoretické výuky oddělením hudebně teoretických disciplín. V roce 2020 se již nepočítá s dalšími
aktivitami v tomto směru,
-dále podporovat spolupráci mezi některými katedrami napříč fakultami AMU
- Institut intermédií přešel pod režim jednotlivých fakult. HAMU bude podporovat projekty, které
budou pro naše studenty přínosem,
- studenti doktorských programů jsou vtaženi do dění na katedrách- dále podporovat
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-informovanost studentů pomocí studijního informačního systému- studenti jsou nově
informováni e-mailem o vypsání termínu zkoušky, o udělení hodnocení, a o přidání posudků a
hodnocení diplomových prací.

- dokončit evaluaci zbylých kateder formou tzv. kulatých stolů a nadále se zabývat podněty z nich
vzešlých - přijmout opatření, nápravu, v souvislosti s možnostmi fakulty a rozhodnutím vedení
zpětně informovat a zdůvodnit pedagogům a studentům, jak je pracováno s jejich připomínkami a
nápady,
- pokračovat v uskutečňování Vnitřních hodnocení studijních oborů na dalších katedrách fakulty,
- nadále pokračovat v osvědčeném zadávání recenzí umělecké činnosti fakulty externím
hodnotitelům.

3.
- pokračovat v koncepci získávat nové pedagogy prostřednictvím zapojování nejlepších absolventů
magisterského a doktorského studia do týmů kateder jako externí a případně i interní
spolupracovníky,
- nadále pokračovat ve snaze získat zájem o působení absolventů jiných tuzemských i zahraničních
uměleckých vysokých škol na HAMU,
- v rámci OP VVV dále organizovat workshopy vedoucí ke zvýšení kompetencí a odborných
dovedností mladých pedagogů.

- řídit a koordinovat komunikaci oborových rad, sladit výuku a doktorský výzkum s činností
jednotlivých výzkumných center, tak aby byla efektivněji využita ve výuce a umělecké praxi,
- zmapovat možnosti spolupráce s výzkumnými pracovišti mimo fakultu a navázat, či obnovit
kontakty se subjekty vhodnými pro aplikovaný výzkum (např. výrobci hudebních nástrojů,
počítačových programů z hudební oblasti etc.),
- dále vyhledávat a analyzovat vhodné výzkumné grantové příležitosti pro fakultu,
- provést analýzu činnosti výzkumného centra MARC, Ústavu taneční vědy a Ústavu hudební teorie
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a vyzvat vedoucí center k předložení dlouhodobějšího plánu vědecké činnost a jejich další
strategie.

- dále iniciovat organizaci placených „short term“ stáží vybraných studijních oborů a vytvořit
atraktivní krátkodobé výukové moduly. Prohlubovat fungující kontakty s prestižními universitami na
bázi oborů, dále vytvářet nové mimo Evropu v rámci grantových žádostí Erasmus plus a pokračovat
i v pomoci universitách v rozvojových zemích,
- pokračovat v úspěšném zvyšování frekvence působení zahraničních pedagogů a finanční pokrytí
z grantových zdrojů nebo zdrojů mezinárodní agendy, Operačního programu Věda výzkum vzdělání,
- dále podporovat rozvoj mobilit studentů, pedagogů i nepedagogických pracovníků v účasti na
mezinárodních konferencích vyhledáváním atraktivních partnerských universit a udržováním
jednotlivých kontaktů,
- nadále aktivně podporovat studenty a pedagogy při reprezentaci fakulty na projektech s
mezinárodním přesahem organizovaných na půdě fakulty, v účasti na soutěžích v mezinárodních
porotách atd.,
- podporovat rozvoj jazykové připravenosti studentů, pedagogů i nepedagogických pracovníků
nejen teoretickou výukou anglického jazyka v rámci Centra pro jazykovou přípravu, ale i přípravou a
organizací projektů s mezinárodním přesahem,
- v návaznosti na zřízení anglické verze webových stránek rozšířit informovanost o aktuálním
fakultním dění včetně sociálních sítí.

- podporovat kvalitní komunikaci a vzájemnou informovanost mezi jednotlivými pracovišti
pedagogické a administrativní sféry,
- vhodně a korektně posilovat vzájemný respekt k vyhraněným kompetencím mezi akademickou,
uměleckou a administrativní sférou,
- dokončit inovaci efektivního organizačního schéma ve spolupráci s tajemnicí fakulty,
- dokončit pravidla Corpore Identity (logo, šablony) v angličtině,
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- 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,
- nadále pokračovat v organizaci veřejných odborných akcí: dny otevřených dveří, veřejné
prezentace, odborné semináře, konference, workshopy, kurzy, class open apod.
- nadále 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 několik akcí 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 20. 6. 2019

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
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