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1. KVALITA 
Cíl: Zvýšení kvality vnitřních procesů řízení, snížení administrativní náročnosti a zlepšení 

vnitřní informovanosti, zvýšení kvality vzdělávacího procesu, zvýšení kvality tvůrčí 
činnosti. 

 
Odpovědnost:   Děkan fakulty, garanti oborů, proděkani fakulty, vedoucí kateder 

Kontrolovatelné výstupy:  Existující analýza příčin studijní neúspěšnosti a přijatá opatření 
k  jejich odstranění, inovovaný systém hodnocení kvality 
pedagogické činnosti, seznam modernizovaných učeben, 
seznam vytvořených laboratoří, počet habilitovaných 
pracovníků a pracovníků jmenovaných profesorem, existující 
motivační nástroje podpory vědecké a výzkumné činnosti, počet 
pracovníků zapojených do projektové a publikační činnosti, 
počet výzkumných projektů, počet publikací v mezinárodních 
časopisech s IF. 

 
1.1 Vyhodnotit plnění personálních plánů akademických pracovníků za rok 2018 a přijmout 

opatření dle zjištěných výsledků.  
1.2 Rozvíjet existující systém hodnocení kvality pedagogické činnosti. 
1.3 Analyzovat míru, vývoj a  příčiny studijní neúspěšnosti a formulovat opatření pro zvýšení 

úspěšnosti ve studiu s ohledem na předem definovaná kritéria kvality výuky a profil 
absolventa. 

1.4 Pokračovat ve zvyšování kvality výuky prostřednictvím modernizace učeben fakulty.  
1.5 Zvýšit kvalitu tvůrčí činnosti dobudováním laboratoří FitBrain, FocusBrain a 

matematicko-statistické laboratoře.  
1.6 Posílit personální zajištění výuky zajištěním habilitovaných pracovníků a pracovníků 

jmenovaných profesorem ve všech studijních programech. 
1.7 Pokračovat v systémových změnách podpory vědecké a výzkumné činnosti pracovníků 

FSE UJEP (motivační nástroje, systém odměňování apod.). 
1.8 Zvýšit zapojení pracovníků FSE UJEP do projektové a publikační činnosti (vč. studentů 

doktorského studijního programu).  
1.9 Zvýšit počet výzkumných projektů z respektovaných národních i nadnárodních zdrojů 

(zejména GAČR, TAČR apod.). 
1.10  Zvýšit počet publikací v respektovaných mezinárodních časopisech s IF. 
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2. DIVERZITA A DOSTUPNOST 
Cíl: Zvýšení diverzity studia akreditací profesně orientovaných bakalářských studijních 

programů, ,akreditací nového doktorského studijního programu, zajištění stávající 
nabídky studijních programů, zvýšení dostupnosti studia využíváním inovativních forem 
výuky, zvyšování kvality nabídky komerčního vzdělávání 

 
Odpovědnost:   děkan fakulty, proděkani fakulty, garanti oborů 

Kontrolovatelné výstupy:  Podaná žádost o akreditaci doktorského studijního programu 
Regulace a behaviorální studia, počet kurzů s významnou e-
learningovou nebo multimediální podporou studia, seznam 
kurzů a počet v nich proškolených akademických a 
neakademických pracovníků, realizované komerční vzdělávání 
v pobočce Kadaň, bezbariérový přístup do budovy FSE v ulici 
Moskevská, auly VIKS a učebny M 303, přesun studijního 
oddělení do nových rekonstruovaných prostor. 

 
2.1 Připrava a podání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Regulace a 

behaviorální studia.  
2.2 Příprava a podání žádosti o akreditaci Oblasti vzdělávání Ekonomické vědy v rámci 

institucionální akreditace. 
2.3 Příprava a podání žádosti o akreditaci oblasti vzdělávání Sociální práce  v rámci 

institucionální akreditace. 
2.4 Tvorba elektronických studijních opor a multimediálních učebních pomůcek. 
2.5 Podpora dalšího vzdělávání akademických a neakademických pracovníků v oblastech 

zvyšujících kvalitu jejich pracovního výkonu. 
2.6 Pokračovat v nabídce komerčního vzdělávání a v případě dostatečného zájmu o tento 

produkt jej uskutečnit.  
2.7 Rekonstrukce učebny M 303, vstupu do budovy fakulty v ulici Moskevská a auly VIKS  

za účelem zlepšení bezbariérového přístupu. 
2.8 Rekonstrukce místností pro studijní oddělení fakulty a přesun oddělení do těchto 

prostor. 
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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:  počet akademických pracovníků vyučujících v cizím jazyce, 
počet kurzů nabízených v cizím jazyce, počet studentů a 
akademických pracovníků vyjíždějících v rámci zahraniční 
mobility, počet studentů přijíždějících v rámci zahraniční 
mobility, počet projektů probíhajících se zahraničními partnery, 
existující anglické verze dokumentů fakulty, počet hostujících 
akademických pracovníků ze zahraničí.  

 
3.1 Vytvářet podmínky a pobídky pro zvyšování počtu zahraničních mobilit studentů FSE 

UJEP.  
3.2 Prosazovat dvoujazyčnost fakultního prostředí (čj/aj): vytvoření anglické verze 

základních dokumentů fakulty, podpora jazykových dovednosti akademických i 
administrativních pracovníků; zvyšování počtu předmětů vyučovaných v angličtině. 

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

3.4 Příprava a podání žádosti o akreditaci společného magisterského programu (tzv. double 
degree) Řízení v sociální práci s Univerzitou Mateje Bela v Banské Bystrici na 
Slovensku. 

3.5 Podpořit vytváření sítě mezinárodních kontaktů v oblasti vědecké a tvůrčí činnosti. 
3.6 Rozvíjet pedagogické  a výzkumné aktivity fakulty zapojením hostujících akademických 

pracovníků ze zahraničních vysokých škol. 
3.7 Pokračovat v podpoře funkční spolupráce studentů FSE UJEP se studenty zahraničních 

(zejména saských) univerzit (např. prostřednictvím studentského klubu “Follow-
SocioEconomists”). 
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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, vybudované 
coworkingové centrum Fablab a M010, úprava VŠ Klubu, 
webové stránky věnované absolventům fakulty, newslettery 
klubu ALUMNI,   počet projektů spolupráce s partnery z 
vnějšího prostředí, počet dohod  o spolupráci s podniky a 
institucemi, počet projektů spolupráce se středními školami.  

 
4.1 Pokračovat v realizaci podpořených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání a dalších operačních programů a spolupracovat s ostatními součástmi UJEP 
při získávání další finanční podpory z operačních programů. 

4.2 Jasně profilovat sféry odborného zájmu fakulty, do těchto sfér soustředit výzkumné 
aktivity pracovníků fakulty a výsledky těchto aktivit komunikovat veřejnosti.  

4.3 Zvýšit podnikatelské dovednosti studentů vytvořením coworkingových center FabLab a 
M 010 a úpravou VŠ klubu. 

4.4 Posilovat 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. 

4.6 Posílit aktivní spolupráci se středními školami (např. projekt “Fakultních škol FSE UJEP”, 
pořádání “Dne vysokoškolákem”, či “Dne otevřených dveří”, pořádání přednášek na 
středních školách) 

4.7 Pokračovat v podpoře činnosti studentského klubu “Follow-SocioEconomists”, jehož 
cílem je vytvořit jazykově orientovaný spolek studentů FSE UJEP zaměřený na 
projektovou a jinou spolupráci českých a zahraničních studentů, pořádání odborných 
přednášek, resp. organizace odborných exkurzí v zahraničí.  

 

 

 

 

 


