REALIZACE
Strategického záměru
Fakulty sociálně ekonomické
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

na léta 2016 - 2020

2017

Realizaci Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP na léta 2016-2020
pro rok 2017:
 projednala Vědecká rada FSE UJEP dne 20. dubna 2017,
 schválil Akademický senát FSE UJEP dne 26. dubna 2017.

1. KVALITA
Cíl: Zvýšení kvality vnitřních procesů řízení, snížení administrativní náročnosti a zlepšení
vnitřní informovanosti, zvýšení kvality vzdělávacího procesu, zvýšení kvantity a kvality
tvůrčí činnosti.
Odpovědnost:

Děkan fakulty, garanti oborů, proděkani fakulty, vedoucí kateder

Kontrolovatelné výstupy:

Seznam nových či aktualizovaných předpisů a norem FSE
UJEP, provedené interní hodnocení kvality výuky, provedené
hodnocení činnosti akademických pracovníků, existující plán
rozvoje studijních programů, existence Kariérního řádu FSE
UJEP, existence Plánu personálního rozvoje FSE UJEP 20172022, existující kariérní plány akademických pracovníků FSE
UJEP pro období 2017 - 2022, definované výsledky učení
stávajících studijních programů, existující analýza příčin studijní
neúspěšnosti a přijatá opatření k jejich odstranění, inovovaný
systém hodnocení kvality pedagogické činnosti.

1.1 Vzhledem k přijetí novely zákona č. 111/1998 Sb. a následné úpravě vnitřních předpisů
UJEP zajistit relevanci vnitřních předpisů fakulty k těmto dokumentům.
1.2 V návaznosti na upravené vnitřní předpisy revidovat předpisy nižší úrovně za účelem
dosažení jejich lepší přehlednosti a analyzovat administrativní procesy na fakultě za
účelem snížení jejich byrokratické náročnosti.
1.3 Vytvořit střednědobý plán rozvoje studijních programů na FSE UJEP do roku 2022, a to
se zřetelem na stěžejní kritéria kvality (garant programu, personální zajištění,
uplatnitelnost absolventů aj.).
1.4 Pro podporu vnitřního zajišťování kvality aplikovat Kariérní řád pracovníků a zajistit
informovanost pracovníků fakulty o dokumentu.
1.5 Analyzovat míru, vývoj a příčiny studijní neúspěšnosti a formulovat opatření pro zvýšení
úspěšnosti ve studiu s ohledem na předem definovaná kritéria kvality výuky a profil
absolventa.
1.6 Rozvíjet existující systém hodnocení kvality pedagogické činnosti.
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2. DIVERZITA A DOSTUPNOST
Cíl: Zvýšení diverzity studia akreditací profesně orientovaných bakalářských studijních
programů a studijních programů magisterského stupně v kombinované formě studia,
zvýšení dostupnosti studia využíváním inovativních forem výuky, zvyšování kvality
nabídky komerčního vzdělávání
Odpovědnost:

děkan fakulty, proděkani fakulty, garanti oborů

Kontrolovatelné výstupy:

Existující metodika vytváření studijních opor pro kombinovanou
formu studia, počet kurzů s významnou e-learningovou nebo
multimediální podporou studia, webové stránky přizpůsobené
čtečkám pro zrakově postižené.

2.1 Příprava akreditace nového profesně orientovaného bakalářského studijního programu
a kombinované formy stávajících studijních programů navazujícího magisterského
stupně.
2.2 Tvorba elektronických studijních opor a multimediálních učebních pomůcek.
2.3 Podpořit další vzdělávání akademických a neakademických pracovníků (vzdělávání
v oblasti podpory osob se specifickými potřebami ve vzdělávání, výuky starších nebo
zaměstnaných osob aj.).
2.4 Přizpůsobení webových stránek fakulty potřebám studentů / uchazečů se zrakovým
postižením.
2.5 Vytvoření prvotní modelové analýzy potřeb trhu práce ve vztahu k akreditačnímu
konceptu fakulty a nabídce komerčního celoživotního vzdělávání.
2.6 Realizace pilotního výukového kurzu zaměřeného na systém SAP, příprava koncepce
výuky zaměřené na podnikové IT.
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3. INTERNACIONALIZACE
Cíl: Posilovat mezinárodní charakter fakulty v oblasti internacionalizace vzdělávací a tvůrčí
činnosti
Odpovědnost:

děkan fakulty, proděkani fakulty

Kontrolovatelné výstupy:

počet akademických pracovníků vyučujících v cizím jazyce,
počet kurzů nabízených v cizím jazyce, počet studentů
vyjíždějících v rámci zahraniční mobility, počet studentů
přijíždějících v rámci zahraniční mobility, počet projektů
probíhajících se zahraničními partnery, existující anglické verze
dokumentů fakulty, funkční anglická verze webových stránek
fakulty.

3.1 Vytvářet podmínky a pobídky pro zvyšování počtu zahraničních mobilit studentů FSE
UJEP.
3.2 Prosazovat dvoujazyčnost fakultního prostředí (čj/aj): revize orientačního systému,
vytvoření anglické verze základních dokumentů fakulty, vytvoření anglické verze stálých
částí webových stránek fakulty, podpora jazykových dovednosti akademických i
administrativních pracovníků; zvyšování počtu předmětů vyučovaných v angličtině.
3.3 Podpořit prezentaci fakulty v zahraničí, posílit propagaci studia na fakultě pro zahraniční
uchazeče.
3.4 Vytváření sítě mezinárodních kontaktů v oblasti tvůrčí činnosti.
3.5 Rozvíjet pedagogické a výzkumné aktivity fakulty zapojením hostujících akademických
pracovníků ze zahraničních vysokých škol.
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4. RELEVANCE
Cíl: Posílit význam fakulty v regionálním prostředí a zajistit provázanost činnosti fakulty
s partnery na lokální, národní i mezinárodní úrovni, s absolventy, zaměstnavateli,
vědeckými a akademickými institucemi, s neziskovým sektorem a veřejnou správou.
Odpovědnost:

děkan fakulty, proděkani fakulty, garanti oborů

Kontrolovatelné výstupy:

Participace v celouniverzitním projektu U21, webové stránky
věnované absolventům fakulty, newslettery klubu ALUMNI,
počet projektů spolupráce s partnery z vnějšího prostředí, počet
dohod o spolupráci s podniky a institucemi.

4.1 Spolupracovat s ostatními součástmi UJEP při získání finanční podpory z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dalších operačních programů, a zahájit realizaci
podpořených projektů.
4.2 Jasně profilovat sféry odborného zájmu fakulty, do těchto sfér soustředit výzkumné
aktivit pracovníků fakulty a výsledky těchto aktivit komunikovat veřejnosti.
4.3 Nastavit opatření k vytvoření funkční sítě firem, společností, institucí a škol aktivně
spolupracujících s fakultou.
4.4 Prostřednictvím Klubu ALUMNI FSE UJEP rozvíjet spolupráci s absolventy fakulty,
rozšířit základnu klubu, informovat o činnosti klubu prostřednictvím webových stránek a
newsletteru.
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