
10 KROKŮ PRO FAKULTU 
 
1. Fakulta je zde PRO STUDENTY  a – ne studenti pro fakultu aneb vzájemně jsme si 

oporou i vizitkou: 
 pedagogové fakulty by měli být svým studentům profesním vzorem; 
 studenti by měli mít co největší možnost podílet se na zvyšování své odborné 

kompetence a tím i konkurenceschopnosti na trhu práce, a to v mezinárodním 
měřítku; 

 Studentům pedagogům  všech rozdílných oborů fakulty bychom chtěli zajistit větší 
možnost vzájemného dialogu a spoluvzdělávání. 
 

2. ÚSTAVY, KATEDRY a jejich život = základ fakulty – vedoucí ústavu, katedry a oddělení 
je plně za své pracoviště zodpovědný, ale má také k výkonu své funkce reálné 
a účinné nástroje. 

 

3. Požadujeme spravedlivé a OTEVŘENÉ FINANCOVÁNÍ pracovišť podle jejich SKUTEČ-
NÉHO VÝKONU, stejně jako dostatečně přístupné možnosti vnitřních grantových 
pobídek pro motivaci zaměstnanců i studentů. 

 

4. VÝUKA I PRAXE STUDENTŮ musí být organizačně dostupné, obsahově smysluplné 
a pro všechny (včetně garantů praxí) odborně i lidsky obohacující. 

 

5. SPOKOJENÝ ABSOLVENT Pedagogické fakulty, dobrý učitel či pedagog = adekvátně 
zaplacený a uznávaný učitel, pedagog, speciální pedagog...  

 

6. STUDENTI KOMBINOVANÉ FORMY studia mají stejná práva a povinnosti jako 
studenti prezenční formy, včetně práva na využívání organizační a odborné podpory 
studia nejsou nezvanými hosty. Budeme bojovat za vybudování důstojného zázemí 
pro studenty včetně koutku pro studentky s malými dětmi. 

 

7. Úkolem příštích tří let bude uhájení (a snad i zlepšení) pozice fakulty v novém 
MODELU VNITŘNÍCH AKREDITACÍ studijních programů. Máme dostatečné znalosti 
a dovednosti fakultu v této nelehké době podržet. 

 

8. Požadovat ZNOVUVYBUDOVÁNÍ STUDOVNY a prezenční knihovny PdF UP a diskusní 
místnosti pro studenty umožňující jejich společnou přípravu na profesi či její 
specializované prohlubování. 

 

9. V podzimních volbách budeme od kandidátů na funkci DĚKANA vyžadovat SLOŽENÍ 
JEJICH TÝMU ještě před volbou. 

 

10. Chceme  zavést pravidelnou možnost SETKÁVÁNÍ ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE se 
zástupci vedení akademického senátu a jejich členy, ne jen nárazové, náhodné 
tlumočení požadavků. 

 

Kandidáti Ústavu speciálněpedagogických studií 


