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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 

Kontrolovatelné výstupy:  Vyhodnocení DZ FSE UJEP na roky 2011–2015, 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, realizovaná marketingová kampaň v souvislosti 
s oslavou 25. výročí založení fakulty, existující systém 
sledování trendů ve vzdělávání. 

 
1.1 Posoudit naplnění cílů předchozího Dlouhodobého záměru FSE UJEP na roky 2011–

2015 a navrhnout doporučení pro budoucí aktualizace Dlouhodobého záměru FSE 
UJEP na roky 2016–2020. 

1.2 Vzhledem k předpokladu přijetí novely zákona č. 111/1998 Sb. a následné úpravě 
vnitřních předpisů UJEP zajistit relevanci vnitřních předpisů fakulty k těmto 
dokumentům.  

1.3 Vytvořit střednědobý plán rozvoje studijních programů na FSE UJEP do roku 2020, a to 
se zřetelem na stěžejní kritéria kvality (garant programu, personální zajištění, 
uplatnitelnost absolventů aj.). 

1.4 Provést analýzu výstupů IPn Kvalita, identifikovat potřebné metodické postupy a stanovit 
plán jejich realizace v prostředí fakulty.  

1.5 Pro podporu vnitřního zajišťování kvality aplikovat Kariérní řád pracovníků a zajistit 
informovanost pracovníků fakulty o dokumentu. 

1.6 Provést inovaci státních závěrečných zkoušek vedoucí k větší objektivitě a 
transparentnosti procesu zkoušek. 

1.7 Implementovat metodiku QRAM při definování výsledků učení stávajících i 
připravovaných studijních programů. 

1.8 Analyzovat příčiny malé prostupnosti studijních programů. 

1.9 Vytvoření systému aktivního sledování trendů ve vzdělávání na univerzitách ve 
vyspělých státech. 

1.10 Navrhnout a realizovat marketingové nástroje propagace fakulty, zejména v souvislosti 
s oslavou 25. výročí založení fakulty. 

1.11 Navrhnout nástroje podpory excelentních vědeckých projektů a výstupů. 
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2. DIVERZITA A DOSTUPNOST 
Cíl: Zvýšení diverzity studia akreditací studijních programů magisterského stupně, zvýšení 

dostupnosti studia využíváním inovativních forem výuky, zvyšování kvality nabídky 
komerčního vzdělávání 

 
Odpovědnost:   děkan fakulty, proděkani fakulty, garanti oborů 

Kontrolovatelné výstupy:  Připravený akreditační spis magisterského stupně studijního 
programu Sociální politika a sociální práce v prezenční formě 
studia, vytvořené kompletní řady studijních opor 
k magisterskému stupni studia studijních programů Ekonomika 
a management a Hospodářská politika a správa, webové 
stránky přizpůsobené čtečkám pro zrakově postižené. 

 
 
2.1 Příprava akreditace studijního programu Sociální politika a sociální práce v navazujícím 

magisterském stupni. 

2.2 Příprava akreditace kombinované formy navazujícího magisterského stupně ve 
studijních programech Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa. 

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 Vytvoření strategie tvorby elektronických studijních opor a multimediálních učebních 
pomůcek.  

2.5 Přizpůsobení webových stránek fakulty potřebám studentů / uchazečů se zrakovým 
postižením.  

2.6 Vytvoření systému sledování potřeb trhu práce za účelem zlepšování nabídky 
komerčního vzdělávání. 
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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:  strategie rozvoje jazykových dovedností akademických 
pracovníků, 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 Analyzovat přínosy zahraničních mobilit pracovníků fakulty a inovovat podmínky a plán 
zahraničních výjezdů pracovníků fakulty. 

3.3 Analyzovat jazykové dovednosti pracovníků fakulty a vypracovat strategii podpory 
rozvoje těchto dovedností. 

3.4 Vytvoření anglické verze základních dokumentů fakulty a jejich zveřejnění na webových 
stránkách fakulty, vytvoření anglické verze stálých částí webových stránek fakulty. 

3.5 Podpořit prezentaci fakulty v zahraničí, posílit propagaci studia na fakultě  pro 
zahraniční uchazeče. 

3.6 Příprava akreditace studijního programu v cizím jazyce (v možné spolupráci s jinou 
fakultou UJEP, či pracovištěm jiné univerzity v ČR, či zahraničí).  

3.7 Vytváření sítě mezinárodních kontaktů v oblasti tvůrčí činnosti. 

3.8 Rozvíjet tvůrčí činnosti 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, počet projektů spolupráce s 
partnery z vnějšího prostředí, existující spis bakalářského 
studijního programu PPE, výroční hodnocení činnosti Klubu 
absolventů ALUMNI FSE UJEP, 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 odbornou sféru zájmu fakulty a ve vztahu k ní aktivně vyhledávat a 
podávat grantové a rozvojové projekty.  

4.3 Příprava mezioborového obecně společenskovědního bakalářského studijního programu 
s jádrem tvořeným dobrým ekonomickým vzděláním.  

4.4 Nastavit opatření k vytvoření funkční sítě firem, společností, institucí a škol aktivně 
spolupracujících s fakultou. 

4.5 Prostřednictvím Klubu ALUMNI FSE UJEP rozvíjet spolupráci s absolventy fakulty, 
rozšířit základnu klubu, informovat o činnosti klubu prostřednictvím webových stránek a 
newsletteru. 

 

 

 

 

 


