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Souhrn

Vize
silná fakulta poskytující špičkové vzdělání v elektrotechnice a informatice. Fakulta excelentní ve výzkumu a
průmyslové spolupráci ve všech svých klíčových oborech. Fakulta, na kterou jsou její studenti, absolventi i
zaměstnanci hrdí. Fakulta sebevědomá, náročná a zároveň přívětivá.
Co se povedlo za 4 roky
Úspěchy fakulty vznikají zejména prací na katedrách; hlavním úkolem děkana a jeho týmu bylo k tomu vytvářet prostor,
ale mnohé pozitivní změny jsem inicioval a podpořil.
- Budeme mít nové docenty a profesory v oborech, které byly ohroženy generační mezerou.
- Po zavedení přijímacích zkoušek sice poklesl počet studentů, ale snížila se propadovost.(39 % → 26 %).
- Výrazně se zvýšil počet samoplátců i zahraničních zaměstnanců, postupně rozšiřujeme agendy v angličtině.
- Jsme transparentní.
- Pravidelně hodnotíme pracovníky včetně vedoucích. Odměňujeme nejlepší učitele.
- Zřídili jsme FELCafé a další prostory pro studenty i zaměstnance a obnovili jsme kulturní život na FEL.
- Zavedli jsme platbu za plochy, což vedlo k uvolnění řady místností.
- Celkový příjem fakulty vzrostl o 8%. Překonali jsme hospodářskou krizi i pokles počtu studentů.
- Zdvojnásobil se příjem z doplňkové činnosti, příjem z grantů vzrostl o 33 %. Zavedli jsme spravedlivější výběr režií.
Proč mne volit
Stav fakulty je lepší než před 4 lety. Kvalita pro mne není prázdná fráze, jsem důsledný. Fakultu dobře znám, ale mám i
zkušenosti ze světa. Zlepšení nehledám v reorganizaci, ale v pomoci oborům, které to potřebují. Usiluji o
transparentnost a otevřenou diskusi.
Pokud budu zvolen, budu se výkonu funkce nadále plně věnovat. Nepřipustím souběhy funkcí ani u jiných. Budu
nadále důsledně hájit zájmy FEL jako nejlepší technické fakulty v Čechách a světově významné instituce.
Hlavní cíle:
- Kvalitní absolventi a motivovaní zaměstnanci. Příjemné studijní a pracovní prostředí, přátelská atmosféra.
- Větší ocenění a karierní jistotu kvalitním pedagogům.
- Špičkové vědecké i aplikační výsledky, kvalitní služba společnosti
- Propojování ostrovů excelence a posílení strategických oborů
- Obnova infrastruktury pro výzkum i výuku, zachování výukové kapacity pro silnější populační ročníky.
- Zvýšit povědomí naší společnosti a mezinárodní komunity o výjimečných kvalitách FEL.
- Vzájemně výhodná spolupráce s ostatními součástmi ČVUT na základě respektování integrity FEL.
- Nový kvalitní celofakultní studijní program v kombinované formě.
Nástroje:
- Dokončení nastartovaných pozitivních změn. Přechod od konsolidace k rozvoji.
- Úprava karierního řádu – karierní postup pro lektory. Směrování všech výukových peněz na výuku.
- Příprava smysluplných projektů pro OP: podpora rozvoje výuky, spolupráce se středními školami, budování
laboratoří a podpora excelentních týmů
- Zvýšení mobility zaměstnanců i studentů zejména využitím programů Marie Curie a Erasmus+
- Rozšíření spolupráce s průmyslem. Více naslouchat jeho názorům.
- Zvýšit počet doktorandů.
- Zvýšení fakultní podpory výzkumným týmům zejména při přípravě projektů
- Zasadit se o vznik celostátního žebříčku elektrotechnických studijních programů a dostat se do jeho čela
- Nadále zlepšovat prostředí v budovách i jejich okolí.
- Pokračovat v internacionalizaci.
- Implementovat připravené pozitivní změny ve studijních programech, doladit návaznosti předmětů.
- Pokračovat v elektronizaci procesů a zajištění efektivní IT podpory
- Udržet kulturní aktivity, rozvoj vztahů i s čerstvými absolventy

