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Za statický obsah a formy webu IPS odpovídá webmaster, který je odpovědný
tajemnici IPS. Úpravu struktury první a druhé úrovně webu IPS navrhuje webmaster
přes tajemnici IPS a schvaluje ředitel IPS.
Odpovědnost za aktuálnost informací v jednotlivých složkách v české verzi webu IPS má:
1) Aktuality - sekretariát IPS
2) Institut
a) Struktura institutu
i) Ředitel institutu - tajemnice
ii) Sekretariát IPS - tajemnice
iii) Katedra politologie - vedoucí Katedry politologie
iv) Katedra mezinárodních vztahů - vedoucí Katedry mezinárodních vztahů
v) Centrum doktorských studií - vedoucí Centra doktorských studií
vi) Středisko bezpečnostní politiky – vedoucí SBP
b) Kontakty
i) lidé IPS - za umístění údajů odpovídá tajemnice, za aktuálnost údajů odpovídají
sami zaměstnanci a doktorandi (sami hlásí změnu emailu, vědecké nebo
akademické hodnosti, jména)
c) Dokumenty a formuláře IPS - tajemnice IPS
3) Pro uchazeče
a) jednotlivé studijní obory – garanti příslušných oborů
b) Dny otevřených dveří – tajemnice (Bc. + Mgr. obory) + CDS (Ph.D. obory)

4) Studium
a) Studijní obory - příslušní garanti studijních oborů
b) Dokumenty – ředitel IPS
c) Oborové rady - příslušní garanti doktorských studijních oborů
5) Věda a výzkum – ředitel IPS
6) Zahraniční styky – zástupkyně ředitele
7) Studentská samospráva – předseda Politologického klubu
8) Absolventi a studenti – koordinátor Alumni a Stáže

Odpovědnost za aktuálnost informací v jednotlivých složkách v anglické verzi webu IPS má:
1) News - sekretariát IPS
2) About the Institute
a) Organization of the Institute
i) Management of IPS - tajemnice
ii) Department of Political Science - vedoucí Katedry politologie
iii) Department of International Relations - vedoucí Katedry mezinárodních vztahů
iv) IPS administartion - tajemnice IPS
v) Centre for Doctoral Studies - vedoucí Centra doktorských studií
vi) Centre for Security Policy - vedoucí SBP
b) Contacts
i) Staff - za umístění údajů odpovídá tajemnice, za aktuálnost údajů odpovídají
sami zaměstnanci a doktorandi (sami hlásí změnu emailu, vědecké nebo
akademické hodnosti, jména)
c) Instructions – tajemnice IPS
3) Prospective Students – garanti příslušných studijních oborů
4) Study programmes
a) Master programmes (English-language) - příslušní garanti studijních oborů
b) Master programmes (Czech-language) - příslušní garanti studijních oborů
c) Ph.D. programmes (English-language) - příslušní garanti studijních oborů
d) Scientific Councils - příslušní garanti doktorských studijních oborů
5) Science and Research - ředitel IPS
6) International - zástupkyně ředitele
7) Alumni and Students - koordinátor Alumni a Stáže

