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PREAMBULE
Tato Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru MŠMT
ČR na roky 2011 - 2015, jeho Aktualizace pro rok 2013, Dlouhodobého záměru UJEP na
roky 2011 - 2015 , Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP na roky 2011 - 2015 pro rok
2013, Strategie UJEP 2010–2020, Dlouhodobého záměru FSE UJEP na roky 2011 – 2015,
metodiky hodnocení aktivit VaVaI v roce 2012, návrhů úprav na rok 2013 a dále z platných
právních předpisů v oblasti VaVaI, existujících vnitřních předpisů a dokumentů FSE UJEP.
Cílem dokumentu je představit hlavní směry rozvoje FSE UJEP pro rok 2013 a nastínit
konkrétní kroky vedoucí k jejich dosažení. Hlavním kontextuálním rámcem rozvojových
aktivit je posilování intenzifikačních a kvalitativních parametrů rozvoje fakulty.

PRIORITY ROZVOJE V ROCE 2013
1.

Kvalita a relevance
a) rozvoj studijních programů FSE UJEP
b) rozvoj lidských zdrojů ve směru posílení úlohy vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí
činnosti

2.

Vnější vztahy a otevřenost
a) rozvoj mezinárodní spolupráce
b) posílení spolupráce s regionem

3. Efektivita, financování a projektové záměry
a) efektivní fungování a financování
b) hlavní projektové záměry

1.

KVALITA A RELEVANCE

1.1

Připravit bakalářské a magisterské studijní programy na proces reakreditace v roce
2014, a to zejména v oblasti jejich personálního zajištění i hodnotitelné publikační
a grantové činnosti.

1.2

Inovovat plány studijních programů FSE UJEP v kontextu požadavků vnějšího
prostředí (zejména Akreditační komise MŠMT).

1.3

Vyvinout maximální úsílí pro akreditaci doktorského studijního programu zaměřeného
na regionální a environmentální studia.

1.4

Využít zpracované podklady studijního programu Veřejná správa v přípravě
reakreditace a to s předpokladem provázanosti s oborem Regionální rozvoj.

1.5

Koncipovat nový bakalářský studijní program v anglickém jazyce.

1.6

Pokračovat v hodnocení kvality výuky. FSE UJEP bude hledat další způsoby
objektivního hodnocení kvality výuky a posilovat nástroje zpětné vazby ve vztahu
k vyučujícím.

1.7

V rámci úsílí o zvýšení hodnotitelných výsledků vědecké a výzkumné činnosti dále
využívat všechny dostupné prostředky motivace akademických pracovníků. Fakulta
zváží potenciál externí spolupráce při tvorbě hodnotitelných výsledků publikační
činnosti.

1.8

Zachovat odměnu související se zvýšením kvalifikace – dosažení titulu Ph.D. Fakulta
zváží další úpravu dostupných nástrojů k rozvoji podpory hodnotitelných vědeckých
výsledků.

1.9

Podporovat přistoupení k Chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro
přijímání výzkumných pracovníků. Vzhledem k obecnosti principů „Charty“ a „Kodexu“
pro všechny obory výzkumu budou implementovány v souladu s konkrétními
podmínkami oborů, ve kterých se provádí nebo bude prováděn výzkum.

1.10 Zvyšovat úroveň materiálně technického zázemí pro vzdělávací, vědecké, výzkumné
a tvůrčí aktivity.

2.

VNĚJŠÍ VZTAHY A OTEVŘENOST

2.1

Nadále podporovat mobilitu studentů a akademických pracovníků. Tzn. především i
nadále zvyšovat počet zahraničních studentů studujících na FSE UJEP. Počet
vyjíždějících studentů zachovat na současné úrovni, popřípadě tento počet zvýšit,
ovšem při zachování či zvýšení nároků na jazykové a odborné schopnosti studentů.
Udržet počet přednáškových pobytů našich pracovníků na zahraničních UNI,
popřípadě tento počet zvýšit.

2.2

Rozšířit počet bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus. Soustředit se na země, o
které je mezi studenty FSE UJEP dlouhodobě vyšší zájem z důvodu prestiže dané
univerzity. Podporovat další dohody o spolupráci mezi partnerskými univerzitami a VŠ
v zahraničí.

2.3

Rozšířit počet kurzů přednášených v anglickém jazyce. Tento seznam kurzů by měl
být rovnoměrně rozložen mezi akreditované obory FSE UJEP.

2.4

Podporovat vědeckovýzkumnou mobilitu, která bude pro fakultu výhodná z hlediska
dosahování hodnotitelných výstupů VaVaI. FSE UJEP bude podporovat zapojení
výzkumných týmů i jednotlivých pracovníků do mezinárodních výzkumných projektů
s tím, že tyto projekty musí generovat hodnotitelné výsledky vědecké a výzkumné
činnosti v České republice.

2.5

Podporovat získávání grantů z privátní sféry, které mají charakter hodnotitelných
aplikačních výstupů dle platné metodiky hodnocení výsledků VaVaI.

2.6

Participovat a aktivně se podílet na případném uspořádání „Dne kariéry“ UJEP. Pokud
ten nebude za celou UJEP organizován, uspořádat „Den kariéry FSE UJEP“.

2.7

Nadále pomáhat studentům, budoucím absolventům, nalézat pracovní uplatnění.
Spolupracovat s firmami ústeckého regionu v oblasti průzkumů a jejich hodnocení,
studentských praxí, training programech a při hledání vhodných kandidátů na obsazení
absolventských míst. FSE UJEP bude podporovat zájem studentů o účast v národních
i studentských soutěžích.

2.8

FSE UJEP bude rozvíjet ediční činnost dle nové směrnice fakulty, zváží vydávání
publikací ve spolupráci s renomovanými vydavatelstvími.

2.9

Podporovat v předchozím roce vytvořené komunikační a marketingové nástroje FSE
UJEP a posilovat další způsoby externí prezentace – mj. další inovace www stránek
fakulty, prezentace v tisku, rozhlase, televizi a v dalších médiích, prezentace na
středních školách a VŠ v ČR majících pouze bakalářské studijní programy, spoluúčast
na akcích externích partnerů s jasně deklarovanou prezentací FSE UJEP.

3.

EFEKTIVITA, FINANCOVÁNÍ A PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY

3.1 FSE UJEP bude nadále vytvářet a posilovat diferenciační a selektivní nástroje motivace
jedinců a akcí, u kterých je přímá vazba na posilování pozice fakulty v parametrech
soudobého hodnocení a financování (zejména publikační činnost, kvalifikační růst, aktivní
participace na mezinárodní mobilitě).
3.2 FSE UJEP bude podporovat rozvoj knihovního fondu a EIZ Vědecké knihovny UJEP, a to
z hlediska akreditovaných studijních oborů FSE a výzkumného zaměření akademických
pracovníků. FSE UJEP bude dále rozvíjet knihovní fond, který slouží prvořadě k podpoře
vědecké a výzkumné činnosti pracovníků fakulty. Fakulta bude dále rozvíjet badatelnu
pro potřeby výzkumu akademických pracovníků. Stimulovat integraci výzkumných,
tvůrčích a poradenských kapacit v rámci UJEP.
3.3 FSE UJEP podporuje zřízení celouniverzitního pracoviště orientovaného na výuku
právně zaměřených předmětů a očekává využití svých stávajících pracovníků pro potřeby
tohoto nově vzniklého pracoviště.
3.4 FSE UJEP bude respektovat uplatňování centralizovaného systému veřejných zakázek.
3.5 V návaznosti na ukončování stavebních prací v areálu Kampusu UJEP obnovit využívání
areálu tzv. VIKSu a případně nově i prostor uvolněných přemístěním knihovny PF UJEP.
3.6 Podporovat realizaci univerzitního kampusu v areálu bývalé nemocnice.
3.7 Spolupracovat na realizaci celouniverzitního projektu OP VK „Univerzitní centrum
podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“.
3.8 Hledat finanční zdroje komplementární k příspěvku a dotaci ze státního rozpočtu.

