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1. ÚVOD
Dlouhodobý záměr FSE UJEP v Ústí nad Labem na léta 2011 - 2015 vychází
z vyhodnocení dlouhodobého záměru pro období 2006-2010 a ze závěrů hodnocení
fakulty Akreditační komisí ČR.
Fakulta sociálně ekonomická je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem. Byla zřízena v roce 1991. Je jedinou veřejnou fakultou se zaměřením na
ekonomická a sociální studia, která má sídlo v Ústeckém kraji. Hlavním posláním
fakulty je příprava kvalifikovaných odborníků pro státní i soukromou sféru v různých
odvětvích a oborech.
Na Fakultě sociálně ekonomické je moţno studovat celkem osm studijních oborů v
pěti studijních programech, které jsou Akreditační komisí ČR akreditovány do roku
2014.
Na Fakultě sociálně ekonomické pokračuje trend intenzivní strategie rozvoje, která
byla nastolena po příchodu nového vedení fakulty. Důraz je poloţen na kvalitativní
stránky rozvoje. Počty studentů na fakultě se nebudou dále zvyšovat, ustálí se na
počtu cca 2 250 – 2 300. Taktéţ počet studijních oborů se jeví jako dostatečný a
nebude se pro nejbliţší období rozšiřovat.
Pozitivní stránkou je prohlubující se spolupráce fakulty s regionálními pracovišti,
s podniky a institucemi. Také díky této spolupráci se šíří dobré jméno fakulty, coţ se
projevuje i v zájmu uchazečů o studium na FSE. Tím, ţe se průběţně aktualizuje
zaměření jednotlivých kurzů pro potřeby a poţadavky trhu práce, nenastávají
absolventům školy větší problémy s hledáním zaměstnání. Dá se říci, ţe o typ studia,
kterým se FSE profiluje, je v regionu stále zájem.
Udrţení zájmu uchazečů o studium na FSE i pro další léta, při stále sílící konkurenci,
bude záviset na zkvalitňování výuky, aktualizaci a modernizaci studijních oborů,
zlepšování technických i personálních podmínek, zvyšování kvalifikace pedagogů a
v neposlední řadě i na spolupráci fakulty s regionálními orgány a organizacemi,
s tuzemskými i zahraničními univerzitami.
V listopadu 2010 vypracovala fakulta Kontrolní zprávu k evaluaci FSE UJEP, kterou
předloţila Akreditační komisi ČR na základě jejího poţadavku (zápis číslo 5/2008). Ku
dni zpracování Dlouhodobého záměru fakulty na léta 2011 – 2015, nebyly výsledky a
závěry hodnocení známy.

2. STUDIUM
2.1 STUDIJNÍ OBORY NA FSE UJEP
Na FSE UJEP je moţno studovat v pěti studijních programech resp. osmi studijních
oborech.
Ve studijním programu Sociální politika a sociální práce to jsou bakalářské obory
Sociální práce v prezenční i kombinované formě. V rámci studijního programu
Ekonomika a management je otevřen bakalářský obor Podniková ekonomika a
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management pro prezenční i kombinované studium, bakalářský studijní obor Finanční
management pro obě formy studia a bakalářský studijní obor Obchod a marketing pro
prezenční i kombinovanou formu. Dalším studijním oborem je Regionální rozvoj, který
náleţí studijnímu programu Hospodářská politika a správa. I v tomto oboru studují
studenti v prezenční a kombinované formě. Studenti mohou dále studovat také ve
třech navazujících magisterských studijních oborech: Podniková ekonomika a
management, Finanční management a Regionální rozvoj. Ve všech těchto třech
oborech probíhá výuka v prezenční formě studia.
Nabídka studijních oborů se zatím jeví jako optimální a to jak dle jejich počtu, tak i
struktury. Pro nejbliţší období se proto změny neočekávají.
2.2 POČTY STUDENTŮ BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ
K 31. 10. 2010 studovalo na FSE celkem 2218 studentů, v tom 1781 bakalářů a 437
v navazujícím magisterském stupni. Více jak polovina studentů bakalářského studia
náleţí ke studijnímu programu Ekonomika a management, zbývající necelá polovina
ke studijním programům Sociální politika a sociální práce a Hospodářská politika a
správa.
Jednu pětinu z celkového počtu studentů fakulty tvoří studenti navazujícího
magisterského studia v prezenční formě, ve studijních programech Ekonomika a
management a Hospodářská politika a správa.
Oproti stavu z roku 2010 můţe dojít v několika příštích letech pouze k menšímu
nárůstu na konečný počet 2250 – 2300 studentů. Pokud by bylo omezeno financování
kombinované formy studia ze strany státu, došlo by zřejmě k určitým změnám ve
struktuře formy studia a to v posílení prezenčního studia v neprospěch kombinované
formy.
K průběţným menším změnám v počtech studentů bude docházet v jednotlivých
studijních programech a oborech (celkový počet všech studentů se však výrazně
měnit nebude). Nárůsty či redukce budou ovlivňovány aktuálním zájmem uchazečů o
konkrétní studijní obory. Tento zájem bude FSE UJEP akceptovat, výukové prostory,
kapacitní moţnosti a podmínky ke studiu přizpůsobovat těmto změnám respektive
bude vycházet vstříc uchazečům o zvolené studium na Fakultě sociálně ekonomické.
2.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY AKADEMICKÝMI A NEAKADEMICKÝMI PRACOVNÍKY
K 1. lednu 2011 pracovalo na FSE celkem 81 pedagogů, kteří zabezpečovali výuku
v bakalářském studiu v prezenční a kombinované formě a výuku v navazujícím
magisterském prezenčním studiu. Přepočtený stav těchto akademických pracovníků
činil 65,7 pracovníků, coţ znamená, ţe jejich průměrný pracovní úvazek byl 81%.
Zhruba pětina pedagogů fakulty nejsou kmenoví pracovníci, ale externisté, z větší
části z jiných vysokých škol a z ostatních součástí UJEP v Ústí nad Labem, z menší
části pak odborníci z praxe. Podíl externistů se daří postupně redukovat. Pro příští
období je snaha v tomto trendu pokračovat. Cílem i nadále zůstane zabezpečovat
výuku ve stále větší míře z vlastních zdrojů.
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Problémem je nízký počet profesorů a docentů (na počátku roku 2011 jich na fakultě
pracovalo 18). Vedení FSE UJEP proto výrazně motivuje a stimuluje akademické
pracovníky k účasti na habilitačních resp. profesorských řízeních se snahou zvýšit
počty kmenových (vlastních) pracovníků s tituly docent nebo profesor. Nabízí jim
mimořádné studijní volno k přípravě habilitačního řízení, jednorázové vysoké finanční
odměny při dosaţení titulu, příplatky k platu, rychlejší kariérní postup atd.
Pokud se týká odborných pracovníků s tituly CSc. a Ph.D., je zde proti předchozímu
období poměrně příznivá situace. Do doktorského studia je zapojeno mnohem více
akademických pracovníků, neţ tomu bylo v minulých letech. Vedení FSE bude i
nadále vzdělávání pedagogů sledovat, vyhodnocovat a podporovat (k 1. 1. 2011
pracovalo na FSE UJEP 24 odborných asistentů s tituly Ph.D. nebo CSc.).
Na Ústecku, mimo UJEP, působí málo habilitovaných lidí, docentů nebo profesorů.
Fakulta tedy nemá moţnost získávat tyto pracovníky z regionu. Zvolila proto cestu
výchovy vlastních kádrů. Je to cesta sice dlouhá, ale správná a jedině moţná. První
výsledky se jiţ projevují v tom, ţe dochází k nárůstu absolventů doktorského studia a
ţe je do něho, oproti dřívějšímu období, zapojen poměrně velký počet pedagogů.
Potvrzuje se, ţe stimulační a motivační faktory začínají působit. Vedení bude proto i
nadále zvolenou strategii podporovat.

2.4

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VÝUKY – HODNOCENÍ STUDIA

Vnitřní hodnocení
Kvalita studia a úroveň vzdělávacího procesu jsou kontrolovány a hodnoceny vedením
na úrovni kateder, fakulty a také samotnými studenty. Jsou sledovány formou inspekcí
na přednáškách a cvičeních. Závěry z těchto kontrol a návrhy na opatření jsou
předmětem jednání kolegia děkana a porad kateder.
Vnější hodnocení
Fakulta sociálně ekonomická vypracovala v roce 2008 na základě poţadavků
Akreditační komise ČR „Hodnotící zprávu FSE“. Tento komplexní materiál byl
zaměřen na analýzu současného stavu fakulty ve všech hlavních činnostech (studijní,
vědeckovýzkumná činnost, vzdělávání pedagogů, spolupráce s praxí a vysokými
školami, zahraniční aktivity, materiální zabezpečení) a slouţí akreditační komisi jako
jeden z podkladů k hodnocení. Vlastní akreditace, kterou je moţno povaţovat za
důleţitou formu vnějšího hodnocení fakulty, proběhla v říjnu 2008 s dobrým
výsledkem. V závěru roku 2010 předloţila FSE Akreditační komisi ČR na základě
jejího poţadavku (viz zápis č. 5/2008 ze závěrů AK) Kontrolní zprávu k evaluaci FSE
UJEP. Výsledky hodnocení a závěry AK se očekávají v 1. kvartálu roku 2011.
V rámci kaţdoročního indexového hodnocení fakult ČR agenturou SC&C bývá FSE
řazena do skupiny tzv. „slabšího průměru“. Za nepřímé kladné vnější hodnocení lze
také označit dlouhodobý zájem uchazečů (především z Ústeckého kraje) o studium na
Fakultě sociálně ekonomické a poměrně dobré uplatnění jejích absolventů na trhu
práce.
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2.5 PROGRESIVNÍ FORMY STUDIA A VZDĚLÁVÁNÍ
Cizojazyčná výuka
FSE nemá akreditován studijní obor v cizím jazyce. Nabízí řadu samostatných kurzů
typu výběrových kurzů v rámci výuky na jednotlivých katedrách (celkem 18 kurzů).
Absence studijního oboru v cizím jazyce, zejména v AJ, má kromě jiného i za
následek, ţe o studium na FSE ze zahraničí je menší zájem. Proto se vedení fakulty
rozhodlo tuto situaci změnit a společně s FŢP připravit studijní obor v AJ „Ekologie a
ochrana prostředí“ (v gesci FŢP). FSE zabezpečí část výuky a to v rozsahu do 40%
z celkového počtu hodin výuky. Příprava je téměř před ukončením. Nejsou však ještě
dořešeny otázky spojené s financováním.
Pro podporu rozšíření cizojazyčné výuky a zvyšování cizojazyčných znalostí
pedagogů probíhají na FSE intenzivní jazykové kurzy pro pedagogy (ale i další
zaměstnance) v několika znalostních úrovních. Kurzy jsou financovány z operačního
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. FSE preferuje především kurzy
v AJ (v menším měřítku probíhají i v NJ). I v dalších letech se počítá s touto výukou.
E-learningové kurzy
Ke zkvalitnění studia přispívá také e-learningový systém, který se na FSE úspěšně
rozvíjí. Systém Moodle byl instalován na FSE poprvé v roce 2006 a je k dispozici všem
pedagogům a studentům FSE. V květnu 2009 byla instalována jeho nová verze
(Moodle 1.9.4+). Na jednotlivých katedrách je nabízeno na 80 e-learningových kurzů
(k 31. 12. 2010). Počet kurzů se stále zvyšuje, vedení FSE bude i nadále podporovat
tento rozvoj.
Celoživotní vzdělávání
FSE UJEP zabezpečuje celoţivotní vzdělávání podle §60 zákona a to v 5
bakalářských a 3 navazujících oborech. Na FSE jsou otevřeny dva rekvalifikační
kurzy, které vycházejí svým zaměřením vstříc trhu práce a které jsou organizovány
prostřednictvím Úřadu práce v Ústí nad Labem. Tyto dva kurzy „Asistent podnikového
managera“ a „Interpersonální komunikační dovednosti“ jsou orientovány na výkon
povolání a zároveň jsou kompatibilní v některých předmětech se studiem na vysoké
škole. V kurzech se bude i nadále pokračovat, protoţe je o ně zájem. V rámci
celoţivotního studia organizuje FSE kaţdé jaro přípravné kurzy na přijímací řízení pro
uchazeče o studium na FSE.
2.6 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, STIPENDIA
Vedení FSE se také zaměřuje na sociální oblast studentů a bude podporovat všechna
opatření, aby na FSE mohli studovat všichni zájemci o studium, kteří vykonají úspěšně
přijímací zkoušky. Na fakultě v hlavní budově je bezbariérový přístup do všech prostor
(kanceláře, učebny, knihovna, studovna atd.), byl vybudován studentský klub
vybavený počítači a s moţností občerstvení v bufetu.
Důleţitým článkem sociální politiky jsou na fakultě stipendia. Vedle mimořádných
stipendií existují zde i sociální stipendia, která pomáhají studentům v obtíţných
ţivotních situacích a umoţňují jim studovat.
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Studenti vyuţívají bezplatně i Univerzitní poradenské centrum, kde nacházejí pomoc
například při výběru studijního zaměření, uplatnění v pracovním procesu, při řešení
osobních problémů, rodinných záleţitostí apod.

3. VĚDA A VÝZKUM
3.1 ZAMĚŘENÍ VĚDY
Cílem FSE UJEP v oblasti vědecké a výzkumné činnosti (VaV) je být významnou
institucí realizující regionálně orientované aktivity VaV. Zaměření na tyto okruhy
problémů a otázek vychází z Dlouhodobého záměru UJEP, který výrazně akcentuje
úlohu univerzity v orientaci na výzkumné aktivity směřující k potřebám a specifikům
příhraničního severočeského regionu. V rámci vědeckých a výzkumných aktivit bude
nadále prosazován multidisciplinární přístup vyplývající z charakteru FSE UJEP.
Cílem fakulty je dosahovat prokazatelně hodnotitelných výsledků VaV zejména
v oblastech zkoumání ekonomických a sociálních charakteristik regionu, včetně otázek
souvisejících s jeho dalším efektivním rozvojem. Vědecká a výzkumná činnost FSE
UJEP se dlouhodobě zaměřuje na ekonomické a sociální problémy strukturálně
postiţených regionů, ekonomiku veřejného sektoru, ekonomiku neziskového sektoru,
rozvoj malého a středního podnikání a otázky aplikovaných sociálních věd. Záměrem
fakulty je z existujících výzkumných aktivit vytvořit ucelený výzkumný program, který
bude jednotlivé činnosti stmelovat a propojovat. Fakulta si je vědoma rozdílů mezi
vědou a výzkumem. Rozsah vědeckých a výzkumných aktivit FSE UJEP se odvíjí od
potenciálu lidských zdrojů fakulty. Záměrem vedení je potenciál pracovníků trvale
rozvíjet a kultivovat.
Fakulta bude podporovat prezentaci relevantních výsledků aktivit VaV na mezinárodně
uznávaných a z hlediska výsledků VaV hodnotitelných konferencích. Všechny řešené
odborné granty souvisejí tematicky se zaměřením akreditovaných studijních programů.
Jednotliví pracovníci jsou navíc individuálně zapojeni i do grantů řešených na jiných
pracovištích, ať uţ v rámci UJEP, nebo mimo ni, které řeší otázky blízké výzkumným
prioritám FSE.
Fakulta je jedním ze spoluvydavatelů časopisu E+M Ekonomie a Management.
Časopis je od 30. 7. 2008 uváděn v prestiţní citační databázi Thomson Reuters. Tento
časopis bude pro pracovníky FSE nadále představovat nejvýznamnější moţnost
publikovat v impaktovaném časopise.
3.2 STIMULACE VĚDECKÉ ČINNOSTI A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VĚDY
Vedení fakulty bude pokračovat ve finanční stimulaci pracovníků resp. týmů, které
získají centrálně evidované projekty, budou publikovat v odborných vědeckých
impaktovavaných a recenzovaných časopisech, budou autory monografií nebo kapitol
v monografiích. Motivace k rozšíření a ke zkvalitnění vědecké a výzkumné činnosti je
formalizována existující metodikou hodnocení a pravidelné kontroly.
Ke zkvalitnění a zintenzivnění vědeckovýzkumné činnosti FSE přispívá nový systém
fakultní stimulace, který nahradil dřívější celouniverzitní směrnici pro hodnocení vědy a
výzkumu. Po projednání na Vědecké radě FSE vstoupil Příkazem děkana FSE
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v platnost dne 1. 1. 2010 pod názvem „Hodnocení a stimulace vědecko-výzkumných
aktivit a kvalifikačního růstu akademických pracovníků FSE“. Pomocí tohoto opatření
je naplňována zásada, vycházející ze závěrů AK ČR, aby všechny hlavní
vědeckovýzkumné a publikační aktivity souvisely s oborovým zaměřením pracovišť a
byly adekvátně hodnoceny a průběţně kontrolovány.
Ke stimulaci a hodnocení vědy přispívá i Středisko vědeckých informací FSE, které
poskytuje akademickým pracovníkům rozsáhlý komplexní servis elektronických
databází vědeckých informačních zdrojů EIZ UJEP. SVI zajišťuje nejen pracování
rozsáhlých rešerší, coţ vyuţívají především doktorandi, ale i pořádání prezentací,
tvorbu manuálů, řeší s vědeckými pracovníky individuální poţadavky na zajištění
informačních zdrojů ze specifických oborů. Středisko vědeckých informací fakulty se i
nadále bude podílet v rámci národní standardizace záznamů na vytváření publikační
databáze OBD a RIV a dále bude rozvíjet servis publikujícím pedagogům.
3.3 SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ A VÝZKUMU
Fakulta sociálně ekonomická spolupracuje v oblasti vědy s řadou zahraničních
institucí. Mimo jiné jsou nejvýznamnějšími partnery fakulty:
Technická univerzita Dráţďany (Pracovní program ke Smlouvě o spolupráci na
poli vědy, výuky a mobility studentů, podepsán 14. 5. 2010);
Moskevská univerzita Druţby národů (pracovní program o odborné spolupráci,
podepsáno 22. 5.2008, dodatek k pracovní dohodě uzavřen 28. 5. 2009)°;
Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela, B. Bystrica (spoluvydávání časopisu
E+M Ekonomie a Management, obecněji pracovní program o odborné
spolupráci, podepsán 10. 6. 2009);
Ekonomická fakulta TU Košice (spoluvydávání časopisu E+M Ekonomie a
Management).
Fakulta bude dále rozvíjet spolupráci ve vědě a výzkumu se všemi relevantními
partnery, a to jak v zahraničí, tak i ČR.
3.4 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ K PODPOŘE VĚDY
Pro potřeby aktivit VaV slouţí:
Středisko vědeckých informací fakulty (SVI FSE), které je napojeno na
mezinárodní síť vědeckých informací. SVI proto bude pokračovat v harmonizaci
jmenných a věcných autorit záznamů v knihovním systému ARL UJEP se
standardizovanými rejstříky Národní knihovny. SVI má také všechny odborné
předpoklady pro zajišťování cizojazyčných informačních zdrojů, podporujících
rozvoj vědecké práce akademické obce FSE. SVI spolupracuje s řešiteli
projektů při zajišťování vhodných informačních zdrojů.
Pro potřeby vědeckovýzkumných aktiv slouţí i Evropské dokumentační
středisko (EDS), které v rámci SVI zahájilo svoji činnost v roce 2006 a je
součástí celoevropské sítě EDS napojených na Evropskou komisi a
disponujících všemi potřebnými informačními zdroji z činnosti EU (převáţně
v anglickém jazyce) se zaměřením na obory vyučované na FSE. Jde o
celouniverzitní pracoviště, jehoţ cílem je informačně podporovat výzkum,
vzdělávání a studium otázek evropské integrace na UJEP. EDS byl udělen
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statut European Documentation Center, coţ umoţňuje bezplatnou distribuci
publikací a časopisů.
V širším slova smyslu přispívá k materiálnímu zabezpečení a podpoře vědy a
výzkumu také jazyková laboratoř. Laboratoř je vybavena dvaceti počítači
s audiovizuálními sety, které jsou kruhově dislokovány a doplněny interaktivní
tabulí Smart. Vše je propojeno moderním intranetovým digitálním systémem
Sympozium s audiomaticí. Vybavení laboratoře je na evropské úrovni. Dále
byla v budově Klíšská 28 v areálu Kampusu jedna z učeben zařízena jako
počítačová laboratoř s dvaceti počítači.

4. INTERNACIONALIZACE
4.1 ZAPOJENÍ FSE UJEP DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT
K 31. 12. 2010 bylo mezi fakultou a zahraničními univerzitami uzavřeno 38
bilaterálních smluv, na jejichţ základě probíhá vzájemná meziuniverzitní mobilita
studentů a pedagogů. U 5 smluv došlo k úspěšnému znovuuzavření spolupráce na
další tři roky. Celkový počet smluv není konečný. Fakulta je dnes schopna kaţdoročně
vyslat na studijní pobyt do zahraničí více jak sto deset studentů (na semestrální
pobyt), kteří tak mohou studovat např. na univerzitách ve Velké Británii, Francii,
Spolkové republice Německo, Nizozemí, Itálii, Španělsku, Řecku, Slovensku, Polsku,
Turecku, Slovinsku, Rusku či Chorvatsku. Strategie v této oblasti je ze strany fakulty
jasná – snahou je, aby kaţdý student studující na FSE UJEP alespoň jednou během
svého studia absolvoval jeden semestr na zahraniční vysoké škole. V roce 2010 vyjelo
na studijní pobyt do zahraničí 68 studentů, coţ byl v historii fakulty rekordní počet.
Toto číslo chceme v dalších letech minimálně udrţet. Potěšující je nárůst výjezdů
studentů v rámci programů MŠMT, i zde bude strategií fakulty tento rostoucí trend
nadále udrţet. V budoucnu budou podporovány především tyto tři směry:
1. V oblasti uzavírání smluv se soustředit na destinace, o které je mezi studenty
široký zájem (kde poptávka dlouhodobě můţe převyšovat nabídku). Konkrétním
cílem by mělo být uzavření smluv v zemích Beneluxu, Skandinávského
poloostrova a ve VB.
2. Nadále pracovat na systému uznávání kurzů. Aktualizovat bázi uznávaných
kurzů, jednat s partnery o struktuře oborů, o kapacitách kurzů atd. Umoţnit
studentům dostudování na partnerské VŠ v zahraničí a poté uznání diplomu na
UJEP – např. ve stejném systému jako dnes funguje mezi FSE UJEP a UNI
v Paisley.
3. Nadále udrţet vysokou míru propagace moţností studia v zahraničí mezi
studenty FSE UJEP.
Spolupráce se zahraničními univerzitami umoţňuje pedagogům fakulty získávat cenné
zkušenosti ze zahraničních pracovišť a obohacovat jejich znalosti o nové poznatky,
které se pak mohou pozitivně promítnout do kvality výuky. Vyuţívají tzv. „Teaching
mobility“ či programu „Staff mobility“. Vzhledem k omezenosti finančních prostředků
v následujícím období bude strategií fakulty udrţet současné počty výjezdů pedagogů
na číslech posledních let.
FSE vytvořila k získání zahraničních studentů novou strategii, kterou i v následujícím
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období bude prosazovat:
a) Pro partnery v zahraničí je vytvořena nabídka dvou desítek kurzů přednášených
v anglickém jazyce.
b) FSE preferuje a nadále bude podporovat společné databáze cizojazyčných kurzů
na UJEP.
c) V rámci setkávání a jednání s partnery bude usilováno ze strany fakulty o větší
otevřenost studia pro zahraniční studenty.
d) Probíhá podpora ve formě tutorů z řad studentů. Komfortní je asistentský přístup
oddělení pro vnější vztahy k zajištění veškerých náleţitostí pobytu zahraničních
studentů na FSE UJEP. Cílem v oblasti příjezdů studentů ze zahraničí bude udrţet
rostoucí trend zvyšování jejich počtu (fakultě se podařilo během posledních tří let
zvýšit počet o 250 %). Ideální úroveň by byla přivítat vţdy 15 studentů na semestr, coţ
by zaručovalo obsazenost kapacit otevřených kurzů v AJ.

5. ROZVOJ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ, ELEKTRONIZACE
V souladu s koncepcí rozvoje fakulty a finančními moţnostmi dochází k postupné
obměně opotřebovaných přístrojů, kancelářské techniky a zejména počítačů. U PC se
zkvalitnil software, většina PC se povýšila, zakoupily se velkoplošné obrazovky,
katedry byly vybaveny moderními notebooky. V budově Klíšská 28, na pracovišti
Katedry informačních technologií, byla vybudována počítačová laboratoř s 20 novými
PC včetně příslušenství (nástěnné tabule, diaprojektor apod.)
Kvalitní výuku zajišťuje nová jazyková laboratoř, která byla vybudována v roce 2009 a
v roce 2010 jiţ byla plně funkční včetně zaškolení personálu. V učebně se nachází 21
počítačů včetně speciálního zařízení SW Symposium s interaktivní tabulí,
diaprojektorem atd. Učebna je plně vytíţená a přispívá k rozšíření informačních zdrojů
ve výuce na FSE.
Zdrojem informací a elektronických sluţeb je Středisko vědeckých informací (SVI),
jako druhé největší a nejmodernější z pěti knihovnicko-informačních pracovišť UJEP.
Je zapsáno do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 257/2001
Sb. jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. Středisko
vědeckých informací FSE vyuţívá špičkový knihovní systém ARL. Byla zavedena
technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) zafinancovaná z větší části
z rozvojových projektů a částečně z prostředků fakulty. Zařízení, včetně pracovní
stanice pro personál a mobilní inventarizační jednotky, je kompatibilní s knihovním
systémem ARL. RFID systém se osvědčil a potvrdil se předpoklad knihovníků, ţe tato
technologie v mnohem náročnějších podmínkách centrálních sluţeb (ve volném
výběru) v budoucí univerzitní knihovně bude nepostradatelná.
Mimo rámec celouniverzitních EIZ přibliţuje uţivatelům SVI i databázi českých zdrojů
Anopress a databázi právních předpisů ASPI. SVI iniciovalo přístup do socioekonomických databází EconLit a Source OECD, dojednává s dodavateli i krátkodobé
přístupy do dalších společenskovědních databází pro akademickou obec FSE,
zajišťuje propagaci elektronických zdrojů UJEP, poskytuje individuální konzultace
uţivatelům a organizuje speciální vzdělávací semináře. Na webových stránkách SVI
zpřístupňuje návody a manuály ke zvýšení informační gramotnosti uţivatelů. Pro
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akademickou obec připravuje přívětivější systém vyhledávání TOP e-periodik
k jednotlivým studijním oborům FSE.
Důleţitou oblastí rozvoje nástrojů zpřístupňování EIZ UJEP je volba nových
technologií. Po implementaci metavyhledavače Seriál Solutions 360 Search v roce
2010 bude SVI výhledově usilovat o další získání nástrojů typu megaindexátora technologie Summon nad elektronickými databázemi informačních zdrojů. Po
úspěšném online zpřístupnění závěrečných VŠ prací, je záměrem SVI nabízet servis
při vyuţívání elektronického prostoru typu „wikiskripta“ na zpřístupňování skript
pedagogů a seminárních prací studentů. SVI se neustále podílí na vývoji sluţeb
katalogu IPAC.
Součástí SVI FSE je Evropské dokumentační středisko, jehoţ cílem je informačně
podporovat výzkum, vzdělávání a studium otázek evropské integrace na UJEP. Sluţby
v Evropském dokumentačním středisku (EDS) na FSE se rozšiřují a zkvalitňují.
Probíhá široká propagace EDS tak, aby toto středisko mohlo být vyuţíváno ve větší
míře neţ doposud. EDS má celouniverzitní působnost. Podle statutu jsou jeho
hlavními uţivateli pedagogové, výzkumní pracovníci a studenti vysokých škol, kteří se
zabývají výzkumem, výukou a studiem evropských otázek. EDS poskytuje zejména
prezenční a krátkodobé výpůjčky knihovního fondu z Evropské unie. Snahou vedení
bude získávat zájemce pro vyuţívání sluţeb i z jiných součástí UJEP (zatím je EDS
jinými fakultami poměrně málo vyuţíváno).

6. SPOLUPRÁCE S PRAXÍ
Koncepce spolupráce s podniky a institucemi je postavena na čtyřech pilířích, které
budou předpokladem rozvoje i v následujícím období:
Spolupráce v oblasti vzdělávání studentů FSE UJEP – příprava nových oborů,
zapojení odborníků z praxe do výuky, pořádání přednášek významných odborníků,
stáţe studentů, praxe studentů v rámci výuky.
Uplatnění absolventů na trhu práce – inzerce nabídek zaměstnání na vyhrazených
místech v budově fakulty. Nadále se bude rozšiřovat internetový portál nabídek
zaměstnání, na nějţ jsou řazeny zaslané nabídky od společností, hledajících
pracovníky z řad absolventů (s prioritou pro společnosti z nejbliţšího okolí města).
Nadále předpokládáme spolupráci s AIESEC při organizaci účasti studentů FSE
UJEP na Careers Days v Praze. Aktivně se FSE bude nadále účastnit Career Days
na UJEP, Taktéţ na jeho přípravě a propagaci se hodlá nadále aktivně podílet.
Spolupráce v oblasti propagace – pořádání kulturně společenských akcí. Je
vytvořen seznam akcí organizovaných na fakultě, kde se předpokládá finanční
participaci sponzorů. Dle výše finanční účasti a délky spolupráce budou sponzoři
řazeni do jedné ze tří kategorií (partner, významný partner a strategický partner) a
dle tohoto zařazení jsou také prezentováni. Úkolem v budoucnu bude najít
strategického partnera FSE UJEP z podnikové či finanční oblasti.
Spolupráce v oblasti vědecké a výzkumné činnosti – fakulta je schopna nabídnout
spolupráci v oblasti ekonomických analýz, finančních analýz a auditu, statistických,
sociologických a marketingových průzkumů atd. Je připravena podílet se
partnersky i na vlastním řešení projektů. Nejvíce se zatím rozvíjí spolupráce
v oblasti průzkumu trhu. V následujícím období očekáváme rozvoj v oblasti
projektů přezhraniční spolupráce.
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V roce 2010 bylo otevřeno celouniverzitní pracoviště VYCERO (Výzkumné centrum
konkurenceschopného a udrţitelného rozvoje regionu, které je výzkumnou platformou,
propojující odborníky napříč vědeckými obory a institucemi. Pracovní báze expertů je
aktivována na základě řešení výzkumných úkolů a zakázek ze strany aplikační sféry.
Jádro výzkumného kolektivu tvoří pracovníci dvou veřejných škol (UJEP a VŠE v
Praze) a jde především o odborníky v oblasti regionálního výzkumu, fyzické a sociální
geografie, ekonomických a environmentálních disciplín. V rámci tohoto centra je řešen
projekt „Stimulace lidských zdrojů ve výzkumu regionálního rozvoje (s akcentem na
podporu výzkumného potenciálu v Ústeckém kraji)“, ale také samostatné zakázky –
aktuálně od Eurostatu či Magistrátu města Plzně. V dalších letech předpokládá vedení
FSE posílit spolupráci fakulty s pracovištěm VYCERO.
K podpoře spolupráce s regiony resp. s praxí vyuţívá fakulta rozmanité nástroje
propagace. Jedná se například o aktuální informace o činnosti FSE předávané
sdělovacími prostředky nebo o informace určené pro širokou veřejnost, podnikatele,
zájemce o studium i o spolupráci s FSE., které jsou umísťovány na webových
stránkách školy. Vyuţívá se také Dnů otevřených dveří, akcí GAUDEAMUS, Spolku
absolventů UJEP, různých kulturních a sportovních akcí pořádaných fakultou, z nichţ
některé jsou podpořeny sponzorskými dary od podnikatelů, pracovišť veřejné správy i
dalších institucí.
V období 2011 – 2015 zaměří fakulta pozornost také na prohloubení spolupráce
s Krajským úřadem Ústeckého kraje a Magistrátem města Ústí nad Labem a to
především v oblasti praxí studentů FSE a finanční podpory rozvoje fakulty.

7. ZÁVĚR
Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem si pro období nejbliţších
několika let vytkla tyto strategické cíle:
Nadále bude podporován a preferován intenzívní rozvoj fakulty a to ve všech
hlavních oblastech a směrech, zejména ve výuce a vzdělávání, vědeckovýzkumné
činnosti, v rozvoji lidských zdrojů, ve spolupráci s ostatními součástmi UJEP, s
tuzemskými i zahraničními univerzitami.
Současné vedení fakulty nekompromisně prosazuje přístup, vnímající vzdělávací
proces jako sluţbu veřejnosti. Všechny racionální návrhy a připomínky studentů se
snaţí v rámci moţností akceptovat, se studenty komunikovat a problémy
diskutovat a řešit.
FSE podporuje vytváření kampusu. Vedle hlavní budovy v Moskevské ulici (která
není v areálu kampusu) bude FSE navíc i nadále vyuţívat některé prostory
v kampusu, zejména auly ve VIKSu. Po vystěhování knihovny PF do nově
postavené budovy – univerzitní knihovny UJEP, získá FSE tyto prostory k rozšíření
svých výukových míst. Po rekonstrukce tzv. „Vilky“, malého objektu u vchodu do
Kampusu, je umoţněno vyuţití těchto prostor k ubytování hostujících docentů a
profesorů. Vilka disponuje zároveň zasedací místností pro zahraniční návštěvy,
Těmito opatřeními se od roku 2011 přispěje ke zlepšení ubytovacích moţností
Rekonstrukce části objektu (jedno poschodí), která proběhla v roce 2010 v budově
Klíšská 28, umoţnila rozšířit prostory výuky a zlepšit podmínky ke studiu.
Při inovaci studijních oborů a zkvalitňování výuky se bude přednostně vycházet ze
závěrů Akreditační komise ČR, z jejích připomínek a doporučení. Současně se
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bude přihlíţet k potřebám regionu resp. trhu práce se zřetelem k uplatňování
absolventů fakulty v pracovním procesu.
V rozvoji vzdělávací činnosti budou aplikovány moderní metody a postupy jako
jsou například e-learning, vytváření studijních opor pro kombinovanou formu
studia, multimediální prvky výuky cizích jazyků apod.
Vedení bude i nadále podporovat (i finančně) všechny aktivity, které povedou ke
zvýšení kvalifikace pedagogů (doktorská studia, habilitační a profesorská řízení),
ke zvýšení úrovně vědecké práce, publikační činnosti, zejména v odborných a ve
vědeckých impaktovaných časopisech a monografiích.
Vedení FSE bude motivovat a stimulovat ty pedagogy, kteří vyučují vybrané kurzy
odborných předmětů v anglickém jazyce.
Fakulta bude i nadále rozvíjet a zkvalitňovat výuku v rámci celoţivotního
vzdělávání v souladu s potřebami regionu, v součinnosti s Úřadem práce v Ústí
nad Labem a tím se podílet na řešení problematiky nezaměstnanosti a
překonávání podprůměrné vzdělanostní úrovně Ústeckého kraje.
Pozornost bude i nadále věnována inovaci studijního oboru Sociální práce.
Postupně budou realizovány všechny poţadavky a návrhy Akreditační komise ČR,
včetně plnění plánu kvalifikačního růstu Katedry sociální práce, která uvedený
studijní obor garantuje. Ke zlepšení současného stavu přispěje řešení tříletého
projektu ze strukturálních fondů EU „Inovace studijního oboru Sociální práce“.
I nadále bude pokračovat zatím velmi úspěšná spolupráce s praxí, především
v ústeckém regionu.
V oblasti materiálně technického vybavení bude i nadále věnována pozornost
výukovým a pracovním podmínkám studentů a pedagogů se zřetelem na kvalitu,
hygienu, bezpečnost a zejména pak na pomoc handicapovaným studentům a
zaměstnancům.
FSE UJEP bude pokračovat v přípravě studijního oboru v anglickém jazyce spolu
s FŢP UJEP (v gesci FŢP).

V Ústí nad Labem dne 28. 2. 2011

Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.
děkan FSE UJEP
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