Dlhodobý zámer rozvoja Filozofickej fakulty TU v Trnave
na obdobie rokov 2009 - 2014
Odpočet k 13. 11. 2013

Ad 1. Správa, riadenie a rozvoj Filozofickej fakulty TU v Trnave
Vedenie fakulty zefektívnilo transparentnú komunikáciu, aktívne riadenie a presadzovanie
hodnôt subsidiarity. Implementovala systém na podporu a posilňovanie kultúry kvality
a vybudovala efektívny projektový servis. Fakulta sa snažila posilňovať svoju finančnú
nezávislosť cieľavedomým zvyšovaním mimodotačných zdrojov a usilovala o efektívne
využívanie pridelených finančných prostriedkov.
Fakulta bude riešila nedostatok priestorov, materiálneho a technického vybavenia:
inovovala výskumnú a technickú infraštruktúru fakulty a vytvorila motivačné prostredie pre
svojich zamestnancov. Fakulta zefektívnila procesy edičnej a vydavateľskej činnosti a
vybudovala vlastné edičné stredisko.
Ad 2. Ľudské zdroje a starostlivosť o zamestnancov
Fakulta stabilizovala počet, kvalifikačnú a vekovú štruktúru pedagogických,
vedeckovýskumných a ostatných zamestnancov fakulty; vytvorila zamestnancom podmienky na
plnenie kritérií kvalifikačného postupu. Pri obsadzovaní funkčných miest zohľadňovala účasť
profesorova docentov na riešení grantových projektov. Fakulta rozvíjala ďalšie vzdelávanie
zamestnancov, vrátane ich jazykovej vybavenosti.
V oblasti sociálnej starostlivosti sa fakulta vyvíjala úsilie, aby mzdové ohodnotenie
zamestnancov fakulty zodpovedalo intelektuálnej náročnosti ich práce. Pri mzdovom hodnotení
dôsledne prihliadala na pracovné výsledky, náročnosť práce, zodpovednosť za majetok a
finančné prostriedky, zložitosť a rozsah vykonávanej práce a jej prínos pre dosahovanie cieľov
fakulty. Fakulta dbala o vytváranie vhodných podmienok na bezpečnú prácu.
Fakulte sa nepodarilo plne zrealizovať motivačné a stabilizačné faktory systému benefitov
a zamestnaneckých výhod.
Ad 3. Vzdelávanie a služby pre študentov
Fakulta odstránila duplicity v jednotlivých študijných programoch. Dodržiavala stanovený
počet kontaktných hodín. Zvýšila podiel prednášok uskutočňovaných v cudzom jazyku.
Zefektívnila propagáciu fakulty; sprehľadnila kreditový systém štúdia. Fakulta vytvorila vlastný
fond na financovanie doktorandov a uprednostnila ich pri výbere na mobility. Podporovala
elektronické vzdelávanie.
Fakulte sa nepodarilo dostatočne zvýšiť medzifakultnú mobilitu študentov a systematickú
podporu kontaktov s absolventmi
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Ad 4. Vedecká, výskumná a umelecká činnosť
Fakulta podporovala vznik korektných kritérií posudzovania vedeckej produktivity pre
spoločenské a humanitné vedy. Fakulta realizovala systém diferencovaného odmeňovania, ktorý
dôsledne odráža produktivitu vedeckovýskumnej práce a budovala motivačné fondy.
Fakulte sa nepodarilo zriadiť centrum na podávanie veľkých národných
a medzinárodných projektov za pomoci externých pracovníkov a dostatočne podporiť
interdisciplinárny výskum vnútri fakulty a aj s externým prostredím.
Ad 5. Vzťahy s okolím, medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy
Fakulta sa snažila vytvárať motivačné prostredie pre mobility. Podporovala efektívnu
účasť na zahraničných konferenciách a seminároch nad rámec grantového financovania.
Podporovala kreovanie študijných programov v cudzom jazyku.
Fakulte sa nepodarilo dostatočne komplexne prezentovať fakultu v cudzojazyčnom
prostredí.
Ad 6. Finančná a majetková oblasť
Fakulta efektívne rozdeľovala a používala disponibilné finančné zdroje a dosiahla vyrovnané
hospodárenie. Prebytky hospodárenie fakulta využila na svoj ďalší rozvoj. Fakulta posilňovala
úlohy a kompetencie vedúcich katedier v procese hodnotenia práce členov katedry, vrátane
rozhodovania pri odmeňovaní zamestnancov. Dbala o efektívnu alokáciu pracovných miest podľa
skutočného pedagogického a výskumného výkonu. Sledovala uplatnenie absolventov a z
výsledkov vyvodila dôsledky pre politiku prijímania študentov na jednotlivé študijné programy.
Fakulta výrazne zveľadila, zmodernizovala a skvalitnila svoju materiálnu základňu.
Žiaľ, fakulte sa nepodarilo dostatočne rozšíriť podnikateľské aktivity a zintenzívniť
vzťahy so spoločenskými, vzdelávacími a štátnymi inštitúciami.
Ad 7. Informačné zdroje a technológie
Fakulta zrealizovala všetky plány týkajúce sa informačných zdrojov v dostatočnej miere.
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