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1. ÚVOD 
Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále 
jen „FSE UJEP“ nebo „fakulta“) je jedinou fakultou veřejnoprávní vysoké školy, která 
v ústeckém regionu poskytuje vzdělání a výzkum v oblasti ekonomie a managementu, 
hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Fakulta zabezpečuje 
studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, a to 
prostřednictvím prezenční i kombinované formy studia. Fakulta nabízí ve výše uvedených 
oborech také celoživotní formu vzdělávání.  

Mise fakulty 
Posláním Fakulty sociálně ekonomické UJEP je přispět svou vzdělávací a tvůrčí činností ke 
zvýšení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje a zlepšení kvality života v tomto kraji.  

Hodnoty fakulty 
Fakulta sociálně ekonomická UJEP ctí vzdělání a vzdělanost. Vzdělání jedince pro fakultu 
představuje komplexní soubor poznatků současného světa, soubor užitečných dovedností a 
výchovu k humanismu, toleranci a odpovědnosti. Fakulta vyznává inovativní, týmový a 
aktivní přístup. Ve své činnosti se řídí následujícími principy, které jsou vlastní 
akademickému prostředí a jsou všeobecně sdíleny studenty i zaměstnanci fakulty. 

Respekt ke svobodě – Akademické svobody představují nezpochybnitelnou hodnotu 
zakotvenou ve vnitřních pravidlech fakulty. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny zejména svobodnou 
výukou, svobodou tvůrčí činnosti a institucionální autonomií fakulty. 

Respekt k zodpovědnosti –  Každý student a zaměstnanec fakulty si je vědom odpovědnosti 
za důsledky svého konání. Fakulta je prostřednictvím svých studentů a zaměstnanců plně 
odpovědná za výsledky své vzdělávací a tvůrčí činnosti. Vzhledem k vnějšímu prostředí pak 
fakulta prostřednictvím své činnosti plně přijímá zodpovědnost aktivního účastníka                
v ekonomickém, sociálním a kulturním rozvoji regionu. 

Respekt k dosahovaným výsledkům – Každý student i zaměstnanec fakulty plně využívá 
svou kapacitu k dosažení maximálního možného výkonu. Každý člen fakulty je za svůj 
odvedený výkon řádně a spravedlivě ohodnocen. 

Respekt k jednotlivci i k celku – Každý student i zaměstnanec fakulty představuje jedinečnou 
individualitu se svými názory, možnostmi, cítěním i potřebami. Takto je každý fakultním 
prostředím respektován. Stejně tak každý člen fakulty cítí svou odpovědnost směrem k 
fakultě jako instituci, a svým konáním přispívá k jejímu rozvoji a posilování její pozice. 

Vize fakulty 
FSE UJEP je respektovanou vzdělávací institucí,  která zejména prostřednictvím  kvalitní 
výuky na všech stupních vysokoškolského studia připravuje úspěšně uplatnitelné absolventy 
na trhu práce, a tím významně přispívá ke zvyšování kvalifikační úrovně zejména Ústeckého 
kraje. 

Fakulta nalézá a popisuje problémy a témata, především relevantní k ekonomické a 
sociální situaci v regionu, a svou tvůrčí činností přispívá k jejich řešení. Zároveň je místem 
vytváření, či aktivního přejímání sociálních, produktových a procesních inovací a jejich šíření 
do externího prostředí. 

Fakulta představuje hlavní bránu pro mezinárodní kontakty v oblasti ekonomických a 
sociálních vědních disciplín  mezi  Ústeckým krajem a světovou scénou. 

Fakulta je zdrojem inspirace pro ostatní instituce a firmy v regionu jako fungující organizace 
a zaměstnavatel.  
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2. VÝCHODISKA DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti Fakulty sociálně ekonomické UJEP na období 2016 – 2020 (dále jen 
„Dlouhodobý záměr“ nebo „DZ FSE UJEP“) je klíčovým dokumentem, kterým fakulta 
vymezuje své priority a hlavní plánovaná opatření v období let 2016 až 2020. 

Dlouhodobý záměr navazuje na řadu koncepčních dokumentů, zejména na Boloňskou 
deklaraci, Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020, Regionální inovační strategii 
Ústeckého kraje, Strategii Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro roky 2015-2030, a 
dále pak na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, 
Dlouhodobý záměr UJEP pro období 2016-2020. Dlouhodobý záměr také zohledňuje návrh 
novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

Na Dlouhodobý záměr navazují jeho každoročně vydávané Aktualizace, které jednak 
rozpracovávají plán provádění klíčových opatření pro daný rok, jednak rozšiřují seznam 
priorit o méně komplexní úkoly s jednoletou realizací. 

 

Cíle Dlouhodobého záměru na období 2016 – 2020 
Vize fakulty uvedená v tomto dlouhodobém záměru představuje žádoucí stav FSE UJEP, 
kterého chce fakulta svými opatřeními dosáhnout do roku 2020, a to pomocí plnění 
specifických cílů v dále uvedených oblastech.  
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3. KVALITA 

3.1 Specifické cíle 
3.1.1 Zvýšení kvality vnitřních procesů řízení, snížení administrativní náročnosti a zlepšení 

vnitřní informovanosti. 
3.1.2 Zvýšení kvality vzdělávacího procesu. 
3.1.3 Zvýšení kvantity a kvality tvůrčí činnosti. 
3.1.4 Nezpochybnitelnost akreditace studijních programů fakulty. 

 

3.2 Opatření 
K dosažení specifických cílů je nezbytné na FSE UJEP realizovat v průběhu let 2016-2020 
následující opatření. 
3.2.1 Využít výstupů IPN Kvalita při implementaci vnitřního systému hodnocení kvality 

činností fakulty a důsledně a periodicky využívat zjištěné údaje ke zlepšování těchto 
činností. 

3.2.2 Pro podporu vnitřního zajišťování kvality zavést a důkladně aplikovat Kariérní řád 
pracovníků FSE UJEP a vypracovat strategii rozvoje lidských zdrojů. 

3.2.3 V souvislosti s výše uvedenými body provést revizi vnitřních předpisů fakulty a 
dalších norem za účelem jejich racionalizace, aktuálnosti, vyšší přehlednosti, 
srozumitelnosti a povědomí o nich. 

3.2.4 Definovat výsledky učení stávajících studijních programů a jejich prostřednictvím 
ověřit, zda jejich stávající skladba (jednotlivé předměty a jejich výsledky učení) tyto 
požadavky splňuje. 

3.2.5 Zajištění stabilního zastoupení habilitovaných pracovníků a pracovníků jmenovaných 
profesorem ve všech studijních programech cílenou podporou interních pracovníků 
ve finální fázi habilitačního či jmenovacího řízení a atrakcí pracovníků s danou 
kvalifikací z vnějšího prostředí. 

3.2.6 Analyzovat příčiny malé prostupnosti studijních programů a navrhnout opatření na 
její zvýšení neohrožující kvalitu absolventů. 

3.2.7 Nastavit systém aktivního sledování trendů ve vzdělávání na univerzitách ve 
vyspělých státech a profilovat nástroje na jejich přenos a aplikaci. 

3.2.8 Umožnit vyšší míru specializace pracovníků FSE UJEP na jednotlivé činnosti. 
3.2.9 Navrhnout a realizovat nástroje podpory excelentních vědeckých projektů a výstupů. 
3.2.10 Navrhnout a realizovat marketingové nástroje propagace fakulty. 
3.2.11 Rozvíjet podpůrné manažerské nástroje umožňující rozhodování vedoucích 

pracovníků založené na relevantních datech. 
3.2.12 Zaměřit tvůrčí činnost pracovníků fakulty zejména do oblasti experimentálního 

výzkumu ve společenských vědách, ekonomického vzdělávání, komplexního 
výzkumu  socio-ekonomických struktur, procesů a mechanismů územního rozvoje, 



 Strana 
 5 

teoretických a praktických aspektů inkluze jedinců a skupin z problémových lokalit a 
společenských vrstev, inovativních konceptů a postupů využitelných ve firemním a 
veřejném sektoru. 

3.2.13 Podporovat tvorbu mezifakultních výzkumných týmů a profilovat tvůrčí činnost na 
FSE UJEP ve stěžejních oblastech tvůrčí činnosti (Centrum SMART REGION, 
Kulturní a společenskovědní centrum MENZA, Centrum AKTIVNÍ STÁŘÍ, Centrum 
MATEQ). 

3.3 Indikátory  
Ke kontrole plnění specifického cíle budou v letech 2016-2020 sledovány následující 
indikátory. 
3.3.1 Fakulta má zavedený systém vnitřního hodnocení kvality činností a pravidelně 

využívá jeho výsledků ke zvýšení kvality do budoucna. 
3.3.2 Každoroční hodnocení činnosti akademických pracovníků prostřednictvím systému 

HAP. 
3.3.3 Všechny studijní programy jsou definovány prostřednictvím výsledků učení a jejich 

struktura těmto výsledkům odpovídá. 
3.3.4 Vypracovaná analýza příčin nízké prostupnosti studia. 
3.3.5 Počet docentů a profesorů na jednotlivých studijních programech. 
3.3.6 Počet trendů ve vzdělávání využívaných na prestižních zahraničních univerzitách 

aplikovaných ve fakultním prostředí.  
3.3.7 Existující Kariérní řád fakulty. 
3.3.8 Existující Strategie rozvoje lidských zdrojů. 
3.3.9 Revidované a sjednocené vnitřní předpisy. 
3.3.10 Počet akademických pracovníků v jednotlivých specializacích. 
3.3.11 Počet publikací podle kvartilů pořadí impaktovaných časopisů ve světě, počet 

získaných projektů typu GAČR, TAČR, Horizon 2020. 
3.3.12 Celkový počet projektů a publikací. 
3.3.13 Realizovaná marketingová kampaň fakulty. 
3.3.14  Počet realizovaných manažerských rozhodovacích nástrojů. 
3.3.15 Počet fakultních týmů zapojených do mezifakultní výzkumné spolupráce (ve 

stěžejních oblastech univerzitní tvůrčí činnosti). 
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4. DIVERZITA A DOSTUPNOST 

4.1 Specifické cíle 
4.1.1 Zajištění nabídky studia v kompletní triádě typů studia (bakalářské, magisterské, 

doktorské), ve všech formách studia (prezenční, kombinované, celoživotní 
vzdělávání) a studia dostupného všem kategoriím studentů. 

4.1.2 Zvýšení poměru bezkontaktní formy výuky a využití inovativních nástrojů ve 
studijních programech. 

4.1.3 Podpořit diverzitu studentů a posílit intenzivní práci se skupinou nejtalentovanějších 
studentů. 

4.1.4 Zvýšení nabídky a kvality nabídky komerčního vzdělávání. 
 

4.2 Opatření 
K dosažení specifického cíle je nezbytné na FSE UJEP realizovat v průběhu let 2016-2020 
následující opatření. 
4.2.1 Akreditovat doktorský studijní program zaměřený na propojení ekonomických, 

sociálních a regionálních disciplín (v možné spolupráci s jinou fakultou UJEP či 
pracovištěm jiné univerzity v ČR). 

4.2.2 Akreditovat navazující magisterský studijní program zaměřený na sociální práci. 
4.2.3 Akreditovat navazující magisterský studijní program Ekonomika a management        

v kombinované formě studia. 
4.2.4 Akreditovat navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa    

v kombinované formě studia.  
4.2.5 Kvalitu diverzifikovaného dostupného vzdělávání podpořit dalším rozvojem 

materiálně-technického, informačního zázemí fakulty a marketingem možností studia 
na FSE UJEP do vnějšího prostředí. 

4.2.6 Identifikovat perspektivní oblasti komerčního vzdělávání a vytvořit v těchto oblastech 
odpovídající nabídku celoživotního vzdělávání. 

4.2.7 Rozvíjet aktivity fakulty v oblasti kariérního poradenství. 
4.2.8 Rozvíjet systém elektronických studijních opor a multimediálních učebních pomůcek. 

Vytvořit projekt „Virtuální třídy“, ve které se vybrané předměty studijních programů  
budou realizovat prostřednictvím bezkontaktní výuky.  

4.2.9 Vyhledávat mimořádně nadané studenty a podporovat  jejich zapojení do fakultní 
tvůrčí činnosti. Mimořádně nadané studenty účelně propagovat.  

4.3 Indikátory  
Ke kontrole plnění specifického cíle budou v letech 2016-2020 sledovány následující 
indikátory. 
4.3.1 Připravený akreditační spis doktorského studijního programu. 
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4.3.2 Připravený akreditační spis magisterského stupně studijního programu Sociální 
práce a sociální politika. 

4.3.3 Připravený akreditační spis navazujících magisterských studijních programů 
Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa v kombinované formě 
studia. 

4.3.4 Počet nahrazených pasivních forem výuky (přednášek) jinými zdroji. 
4.3.5 Počet skutečně realizovaných kurzů celoživotního vzdělávání. 
4.3.6 Počet studentů využívajících služeb kariérního poradenství.  
4.3.7 Počet kurzů s významnou e-learningovou nebo multimediální podporou studia. 
4.3.8 Počet podpořených  studentů se specifickými potřebami ve vzdělávání. 
4.3.9 Počet nadaných studentů zapojených do fakultní tvůrčí činnosti. 
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5. INTERNACIONALIZACE 

5.1 Specifické cíle 
5.1.1 Zvýšení počtu vyjíždějících a přijíždějících studentů v rámci programů na podporu 

mobilit 
5.1.2 Zvýšení podílu výuky a tvůrčí činnosti realizované v cizím jazyce a v mezinárodním 

měřítku 
5.1.3 Zvýšení počtu zahraničních akademických pracovníků podílejících se na vzdělávání 

a tvůrčí činnosti fakulty 
5.1.4 Posílení schopností pracovníků fakulty působit v mezinárodní vzdělávací a 

výzkumné sféře 

 

5.2 Opatření 
K dosažení specifického cíle je nezbytné na FSE UJEP realizovat v průběhu let 2016-2020 
následující opatření. 
5.2.1 Vytvořit širokou nabídku vzdělávacích kurzů v cizím jazyce. 
5.2.2 Vytvářet podmínky pro mezinárodní vzdělávací a výzkumnou spolupráci                     

s relevantními zahraničními partnery. 
5.2.3 Posílit činnost referátu pro vědu, výzkum a vnější vztahy na spolupráci fakulty se  

zahraničními vzdělávacími institucemi v oblasti mobilit. 
5.2.4 Získat akreditovaný studijní program v cizím jazyce (v možné spolupráci s jinou 

fakultou UJEP či pracovištěm jiné univerzity v ČR či zahraničí). 
5.2.5 Vypracovat a realizovat strategii podpory kvalitní jazykové vybavenosti 

pedagogických, výzkumných i administrativních pracovníků. 
5.2.6 Zajistit dostupnost všech relevantních dokumentů a formulářů v anglické verzi. 

Trvale zajistit kvalitní anglickou verzi webové prezentace fakulty. 

 

5.3 Indikátory  
Ke kontrole plnění specifického cíle budou v letech 2016-2020 sledovány následující 
indikátory. 
5.3.1 Počet akademických, výzkumných i administrativních pracovníků s dostatečnými 

cizojazyčnými kompetencemi. 
5.3.2 Počty vyslaných studentů a pedagogů fakulty v rámci mezinárodní mobility. 
5.3.3 Počty přijatých zahraničních studentů a pedagogů v rámci mezinárodní mobility.  
5.3.4 Počet vzdělávacích kurzů, jejichž výuka probíhá kompletně v cizím jazyce. 
5.3.5 Akreditovaný studijní program v cizím jazyce. 
5.3.6 Počet zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce. 
5.3.7 Počty smluv se zahraničními univerzitami. 
5.3.8 Existující anglická verze fakultní webové prezentace, existující cizojazyčná podoba 

fakultních dokumentů a formulářů. 
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6. RELEVANCE  

6.1 Specifické cíle 
6.1.1 Zajistit pozici fakulty jako dominantní instituce na úrovni regionu v oblasti produkce a 

reprodukce poznatků v oblasti ekonomických a sociálně vědních disciplín. 
6.1.2 Posílit význam fakulty v regionálních a národních kooperačních sítích 
6.1.3 Systematizovat a intenzifikovat napojení studijních programů na měnící se potřeby 

zaměstnavatelů a absolventů 
6.1.4 Zvýšit intenzitu práce s absolventy a posílit oboustranné přínosy této spolupráce 
6.1.5 Posílit společensky odpovědnou pozici fakulty ve veřejném prostoru (alespoň na 

úrovni Ústeckého kraje), a to primárně odbornou tvůrčí činností a její diseminací. 
6.1.6 Zaměření se na v českém prostředí zatím nerozvinuté obory v oblasti vzdělávání i 

výzkumu 

 

6.2 Opatření 
K dosažení specifického cíle je nezbytné na FSE UJEP realizovat v průběhu let 2016-2020 
následující opatření. 
6.2.1 Neustále prohlubovat odbornou sféru zájmu fakulty a ve vztahu k ní nastavit 

relevantní vzdělávací, tvůrčí a další činnosti, které budou reagovat na potřeby 
Ústeckého kraje a přispívat k řešení jeho problémů v ekonomické, sociální, kulturní, 
environmentální a technologické oblasti. 

6.2.2 Nastavení opatření a konkrétních realizačních kroků pro zajištění přítomnosti 
pracovníků fakulty v důležitých rozhodovacích, odborných a poradních grémiích a 
platformách na úrovni regionu i státu. 

6.2.3 Spolupracovat se zástupci Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady Ústeckého 
kraje, Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Statutárního města Ústí nad 
Labem, okresních hospodářských komor a dalších významných institucí. 

6.2.4 Podílet se na aktivitách Inovačního centra Ústeckého kraje jako společného 
pracoviště Ústeckého kraje, Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a UJEP. 

6.2.5 V regionu budovat síť firem, společností, institucí a škol aktivně spolupracujících       
s fakultou a na základě této spolupráce posilovat účelnou provázanost vzdělávání a 
tvůrčí činnosti s praxí. Pro podporu této spolupráce využívat činnosti kontaktního 
centra UJEP pro firmy a státní správu. 

6.2.6 Akreditace mezioborového obecně společenskovědního bakalářského studijního 
programu s jádrem tvořeným dobrým ekonomickým vzděláním. V zahraničí se 
takové interdisciplinární obory typicky označují jako PPE – Philosophy, Politics and 
Economics. 
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6.2.7 Zřízení centra pro experimentální výzkum ve společenských vědách (behaviorální 
laboratoř). 

6.2.8 S využitím diverzifikovaných forem spolupráce (zapojováním do výuky, vedením 
studentských praxí, vypisováním témat závěrečných prací, řešením společných 
badatelských projektů aj.) a rozvíjením inovativních forem kooperace vytvářet a 
upevňovat vazby na potenciální zaměstnavatele. 

6.2.9 Příklady dobré praxe z uskutečněných inovací činností fakulty popularizovat, zajistit 
informovanost vnějších partnerů a veřejnosti o přínosných projektech realizovaných 
na FSE UJEP.  

6.2.10 Prostřednictvím Klubu absolventů ALUMNI FSE UJEP rozvíjet spolupráci                  
s absolventy fakulty, využívat jejich odborný i sociální potenciál k dalšímu rozvoji 
fakulty. 

6.2.11 Podporovat rozvoj podnikatelských dovedností studentů poskytováním vhodných 
příležitostí.  

6.2.12 Vytvoření veřejného prostoru v centru města Ústí nad Labem, ve kterém by fakulta 
prezentovala svou činnost prostřednictvím svých studentů. 

 

6.3 Indikátory  
Ke kontrole plnění specifického cíle budou v letech 2016-2020 sledovány následující 
indikátory. 
6.3.1 Pozice fakulty v regionálních a národních hodnoceních a žebříčcích 
6.3.2 Počet pracovníků fakulty v rozhodovacích, odborných a poradních grémiích  
6.3.3 Počet projektů spolupráce s partnery z vnějšího prostředí 
6.3.4 Podíl studijních oborů, které jsou jedinečné v rámci České republiky 
6.3.5 Existující akreditační spis bakalářského studijního programu PPE. 
6.3.6 Existující behaviorální laboratoř. 
6.3.7 Fungující síť fakultních absolventů na LinkedIn (podíl podchycených absolventů 

z celkového počtu) 
6.3.8 Výroční hodnocení činnosti Klubu absolventů ALUMNI FSE UJEP, počet absolventů 

ve fakultní databázi, počet jejich zapojení do aktivit 
6.3.9 Počet dohod o spolupráci s podniky a institucemi 
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