Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 14 /2008

Organizační řád
Centra pro dokumentaci a digitalizaci památek FF UJEP
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Centrum pro dokumentaci a digitalizaci památek Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad
Labem (dále jen „centrum“) je pracoviště zaměřené na výzkum a vzdělávání v oblasti
dokumentace kulturního dědictví.
2. Centrum má sídlo v ulici Velká Hradební č.p. 15, 400 96 Ústí nad Labem.
3. Pro označení centra se používá název „Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem –
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci památek“. Toto označení se užívá na
obdélníkovém razítku.
Čl. 2
Základní úkoly
1. Hlavními úkoly centra je:
- Zabezpečovat výuku v rámci akreditovaných studijních oborů na FF, zejm.
Dokumentace památek a Kulturně historická regionalistka.
- Poskytovat zázemí pro tvůrčí činnost studentů a jejich zapojení do vědeckovýzkumné práce v rámci seminárních a závěrečných prací a poskytovat jim
dostatečné zázemí pro získání praktických dovedností v oblasti dokumentace
památek, získávání a následné zpracování digitálních audiovizuálních dat a
zpracování jejich kvalitních výstupů.
2. Součástí centra jsou tato pracoviště:
- Pracoviště dokumentace
- Pracoviště fotogrammetrie
Čl. 3
Organizační struktura
1. V čele centra stojí vedoucí pověřený děkankou FF UJEP a je podřízen vedoucímu
katedry historie FF UJEP.
2. Vedoucí centra:
- Zabezpečuje metodické řízení a koordinaci prací a výuky předmětů vyučovaných
podle stanovených studijních plánů a učebních osnov.
- Průběžně hodnotí činnost členů centra, stanovuje rozsah jejich pedagogických
povinností s přihlédnutím k jejich profesnímu růstu.
- Zodpovídá v souladu s platnými předpisy za bezpečnost práce studentů a pedagogů
v průběhu pedagogické činnosti zajišťované centrem.
- Na svěřeném pracovišti zodpovídá za dodržování zákonů, vnitřních předpisů

a vnitřních norem univerzity a fakulty .
- Zodpovídá za aktualizaci a správnost údajů o centru na webových stránkách FF.
- Plní další úkoly uložené vedoucím katedry historie FF UJEP.
Čl. 4
Spolupráce a vztahy s ostatními součástmi UJEP
1. Centrum bylo založeno ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP –
Laboratoří geoinformatiky, která spolupracuje na projektech centra, podílí se na výuce
studentů a poskytuje odborné vedení v oblasti geoinformatiky.
Čl. 5
Hospodaření
1. Centrum hospodaří podle schváleného rozpočtu v rámci rozpočtu FF UJEP.
2. Centrum hospodaří s účelovými prostředky fondu, řídí se Zákonem č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, vnitřními předpisy a vnitřními
normami UJEP a fakulty.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Návrh Organizačního řádu Centra pro dokumentaci a digitalizaci FF UJEP projednal
Akademický senát FF UJEP dne 24.9.2008
2. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1.10. 2008

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkanka FF UJEP

