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Vážené absolventky, vážení absolventi 
fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dostáváte 

další číslo Občasníku, kterým Vás informujeme o dění na Vaší rodné fakultě. 

Pro každou vysokou školu je rozhodující akreditační proces, který umožňuje její fungování. V 
loňském roce jsme úspěšně akreditovali bakalářské i magisterské studium programu 

regionálního rozvoje a veřejné správy a nyní netrpělivě čekáme na výsledek akreditace 
bakalářského programu sociální politika a sociální práce. Na ni naváže v letošním roce 
akreditace magisterského programu řízení v sociální práci a akreditace bakalářského a 
magisterského programu ekonomika a management. Měla by také proběhnout již dříve 

avizovaná akreditace druhého doktorského ekonomického programu, a sice behaviorální studia, 
což by mělo dále zvýšit odbornou prestiž fakulty.

 Podobně jako v případě odborného růstu, také z hlediska pracovních a výukových 
prostor se fakulta neustále vylepšuje. Budova fakulty prošla v uplynulé době významným 

„zkrašlovacím“ procesem. Byly zrekonstruovány některé posluchárny, zejména v suterénu a 
vstupní prostor do budovy. Tyto akce budou pokračovat i v tomto roce, kdy se chystá zejména 

rekonstrukce auly ve VIKSu a vybudování laboratoře pro pracoviště behaviorální ekonomie. 
Přibudou také nové byty pro dojíždějící pedagogy ve vilce, což je jedna z významných pobídek 

pro jejich angažování na fakultě.

 V říjnu loňského roku proběhlo setkání absolventů UJEP pod patronací rektorátu a 
jednotlivých fakult, kterého se mnozí z vás osobně zúčastnili. Nás velice těší, že právě naše 

fakulta byla na tomto setkání nejvíce zastoupena, za což patří všem veliký dík.
V této souvislosti je třeba zmínit také hojnou účast našich absolventů v mezinárodním výzkumu 
absolventů vysokých škol, který se sice uskutečnil již v roce 2018, ale jehož výsledky jsme získali 
v loňském roce. Právě díky poměrně velkému zastoupení našich absolventů mohla být data za 
naši fakultu zpracována a srovnána s obdobným výzkumem z roku 2013. Opět je třeba všem, 

kteří se tohoto výzkumu zúčastnili, velice poděkovat.

 Důležitou událostí v závěru letošního roku bude volba nového děkana, jelikož 
stávajícímu děkanovi doc. Koutskému bude končit druhý mandát v roce 2021.

Opět připojujeme kalendář akcí, které FSE chystá a na které Vás, podle informací u jednotlivých 
akcí, také srdečně zveme. Připojujeme také výzvu pro kontaktování Vašich bývalých spolužáků s 

cílem dále rozšiřovat okruh našich členů. Lze se připojovat do celouniverzitního Klubu 
absolventů, který je přístupný na adrese https://portal.ujep.cz/portal/studium/absolvent. 

Absolventi, kteří se přihlásí touto cestou, budou následně zaneseni též do našeho stávajícího 
souboru Klubu ALUMNI FSE.  

1



Na FSE budou v akademickém roce 2020/2021 otevírány tradiční následující studijní obory:

Bakalářské studium

•  Regionální rozvoj a veřejná správa (Bc., prezenční a kombinovaná forma studia, 3 roky)
•  Ekonomika a management (Bc., prezenční a kombinovaná forma studia, 3 roky)
•  Sociální práce (Bc., prezenční a kombinovaná forma studia, 3 roky)

Navazující magisterské studium

•  Regionální rozvoj a veřejná správa (Ing., prezenční forma studia, 2 roky)
•  Ekonomika a management (Ing., prezenční forma studia, 2 roky)
•  Řízení v sociální práci (Mgr., prezenční forma studia, 2 roky)

Doktorské studium

•  Aplikovaná ekonomie a správa (PhD., prezenční a kombinovaná forma studia, 4 roky)

Důležité termíny:  Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2020
   Termín zaslání portfolia: do 16. 6. 2020 do 12 hodin
   Termín doložení maturitního vysvědčení: do 16. 6. 2020 do 12 hodin
   Termín doložení vysokoškolského diplomu: do 16. 6. 2020 do 12 hodin

Pro uchazeče, kteří do daných termínů nebudou mít ukončení středoškolské studium je
stanoven náhradní termín doložení maturitního vysvědčení do 22. 9. 2020 do 12 hodin. Dne
24. 9. 2020 pak proběhne náhradní zápis do prvního ročníku.
Veškeré informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na webových stránkách FSE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
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http://www.fse.ujep.cz/cz/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni


AKADEMICKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH
únor 2020(dle stavu sněhu)

Kontakt:   PhDr. Hana Suchánková, Ph.D., hana.suchankova@ujep.cz
Místo:    Ski centrum Adolfov
Cílová skupina:  otevřený závod pro pracovníky UJEP

VÝROČNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ ASOCIACE PRO 
PLÁNOVÁNÍ, PRÁVO A VLASTNICKÁ PRÁVA

18. - 21. února 2020
Kontakt:   Doc. Ing. Lenka Slavíková, PhD
Místo:    FSE
Cílová skupina:  akademická obec FSE, UJEP, odborná veřejnost

XIII. REPREZENTAČNÍ PLES UJEP
29. února 2020

Kontakt:   Studentská unie UJEP
Místo:    Dům kultury v Ústí nad Labem
Cílová skupina:  akademická obec FSE, UJEP

GRILOVAČKA NA FSE ANEB VÍTÁME ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ
květen 2020

Kontakt:   mgr. Jitka Ježková, jitka.jezkova@ujep.cz 
Místo:    FSE
Cílová skupina:  akademická obec FSE, UJEP, přátelé

DNY VĚDY A UMĚNÍ
14. května 2020

Kontakt:   mgr. Jitka Ježková, jitka.jezkova@ujep.cz 
Místo:    Obchodní centrum Forum
Cílová skupina:  veřejnost

FSE CUP – TENISOVÝ TURNAJ UNIVERZITY
červen 2020

Kontakt:   mgr. Jitka Ježková, jitka.jezkova@ujep.cz
Místo:    Tenisové kurty Všebořice pod svahem
Cílová skupina:  akademická obec UJEP, přátelé
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II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „SOCIAL AND 
ECONOMICDEVELOPMENT AND REGIONAL POLITICS“

17.- 18. 6. 2020
Kontakt:   Doc. Ing. Jan Slavík, PhD, jan.slavik@ujep.cz
Místo:   FSE 
Cílová skupina:  akademická obec FSE, UJEP, odborná veřejnost

VÁNOČNÍ TRHY NA FSE UJEP
Spojené s prezentací a prodejem výrobků chráněných dílen, dětských domovů či sociálních ústavů. 

prosinec 2020
Kontakt:  mgr. Jitka Ježková, jitka.jezkova@ujep.cz 
Místo:    FSE
Cílová skupina:  akademická obec FSE, UJEP, přátelé

FSE FEST
říjen 2020

Kontakt:   mgr. Jitka Ježková, jitka.jezkova@ujep.cz 
Místo:    FSE
Cílová skupina:  akademická obec FSE, přátelé
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Vážení členové,
Opakovaně se na Vás obracíme s žádostí o kontaktování dalších absolventů naší 

fakulty, kteří se s námi dosud nekontaktovali. Předejte jim, prosím, informaci o vzniku 
našeho Klubu spolu s pozváním mezi jeho členy. Vaši spoluúčast při tomto 

kontaktování považujeme za nejspolehlivější a nejefektivnější nástroj.
Podmínkou členství v Klubu je registrace, která probíhá prostřednictvím on-line 

webové aplikace přístupné z webových stránek UJEP na adrese 
https://portal.ujep.cz/portal/studium/absolvent. 

Předem Vám za Vaši iniciativu děkujeme.

VÝZVA STÁVAJÍCÍM ČLENŮM
KLUBU ALUMNI FSE UJEP
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