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Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP pro rok 2006 vychází z Dlouhodobého záměru
UJEP pro léta 2006 – 2010

1. INTERNACIONALIZACE

1.1 Navýšit počet bilaterálních smluv v programu Socrates/Erasmus o 25 %.

1.2 Docílit nárůstu mobility studentů v rámci Rozvojových programů MŠMT o
30 %.

1.3 Navýšit počet vyjíždějících studentů v programu Socrates/Erasmus o 25 % a
pedagogů o 20 %.

1.4 Navýšit počet přijíždějících studentů i pedagogů v programu Socrates/Erasmus o 15
%.

1.5 Zefektivnit organizaci zahraničních mobilit na součástech.

1.6 Posílit mezinárodní mobility studentů i pomocí sponzorské podpory, dle příkladu již
existujícího Glaverbel  Czech Student Mobility Grant.

1.7 Při hodnocení aktivit pracovníků a pracovišť UJEP zohledňovat i jejich zahraniční
aktivity.

1.8 Zvyšovat zájem zahraničních studentů o studium na univerzitě realizací intenzivních
kurzů češtiny pro zahraniční studenty, rozšířením nabídky letních škol a intenzivnější
a kvalitnější propagací UJEP v zahraničí.

1.9 Zvýšit podíl studijních materiálů v cizích jazycích – zejména v anglickém jazyce.

2. AKADEMICKÉ ČINNOSTI

2.1 Vzdělávací činnost

2.1.1 Akreditovat, rozšířit nebo prodloužit platnost akreditace studijních programů.

Některé součásti univerzity předloží v roce 2006 žádosti o prodloužení platnosti akreditace
u těch studijních programů, kterým končí platnost akreditace.

Pedagogická fakulta
Prioritou Pedagogické fakulty UJEP bude v souladu s Dlouhodobým záměrem UJEP i MŠMT
důsledná restrukturalizace ve všech učitelských studijních programech mimo Učitelství pro
1. stupeň ZŠ.

- předloží k akreditaci:

bakalářské studijní programy
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q SP Specializace v pedagogice s obory Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání,
Hudební výchova pro dvouoborové studium, Hudební výchova, Sbormistrovství pro
dvouoborové studium, Výtvarně edukativní studia, Popularizace a organizace
hudebního života, Řízení souborů v oblasti nonartificiální hudby, Učitelství pro
mateřské školy, Sociální pedagog

q SP Filologie s obory Německý jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Čeština pro
cizince

q SP Hudební umění s obory Sbormistrovství, Hra na klavír (i v anglickém jazyce)

navazující magisterské studijní programy
q SP Filologie s obory Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, učitelství
českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ
a SŠ

q SP Humanitní studia, obor Učitelství společenských věd pro SŠ
q SP Tělesná výchova a sport, obor Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
q SP Učitelství pro SŠ s obory Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ, Učitelství hudební

výchovy pro SŠ, Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, Sbormistrovství pro SŠ,
Výtvarně edukativní studia

q SP Učitelství pro ZŠ s obory Anglický jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ, Německý jazyk a
literatura pro 2. st. ZŠ, Český jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ, Občanská výchova pro
2. st. ZŠ, Tělesná výchova pro 2. st. ZŠ, Výtvarná výchova pro 2. st. ZŠ, Učitelství
hudební výchovy pro  ZŠ, Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – anglický jazyk, Učitelství
cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk

Fakulta sociálně ekonomická

- předloží k akreditaci:

bakalářské studijní programy
q SP Ekonomika a management s obory Finanční management, Obchod a marketing
q SP Sociální politika a sociální práce, obor Management lidských zdrojů

Fakulta životního prostředí

- předloží k akreditaci:

bakalářské studijní programy
q SP Ekologie a ochrana prostředí, obor Ekologický management
q SP Inženýrská ekologie, obor Geoinformatika

navazující magisterské studijní programy
q SP Ekologie a ochrana prostředí, obor Rekultivace a revitalizace

Fakulta užitého umění a designu

- předloží k akreditaci:

bakalářské studijní programy
q SP Výtvarná umění, obor Kurátorská studia
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navazující magisterské studijní programy
q SP Výtvarná umění, Fotografie (v angl. jazyce)

doktorské studijní programy
q SP Výtvarná umění, obory Užité umění a Fotografie

Ústav humanitních studií

- předloží k akreditaci:

bakalářské studijní programy
q SP Humanitní studia s obory Základy společenských věd – dvouoborové studium,

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové studium,
Politologie pro dvouoborové studium, Filozofie pro dvouoborové studium

navazující magisterské studijní programy
q SP Humanitní studia s obory Základy společenských věd – dvouoborové studium,

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové studium,
Politologie pro dvouoborové studium, Filozofie pro dvouoborové studium

q SP Historické vědy, obor Dějiny a kultura českých Němců

doktorské studijní programy
q SP Historické vědy, obor České dějiny

Ústav přírodních věd

- předloží k akreditaci:

bakalářské studijní programy
q s obory Instrumentální metody ve vědě a technice, Nanotechnologie, Přírodovědné

vzdělávání
q SP Biologie, obor Biologie v kombinované formě
q SP Fyzika s obory Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika pro dvouoborové

studium
q SP Chemie s obory Chemie se zaměřením na vzdělávání, Stavební chemie –

v kombinované formě, Toxikologie a analýza škodlivin
q SP Informatika, obor Informatika pro dvouoborové studium
q SP Matematika, obor Matematika pro dvouoborové studium v kombinované formě,

Matematika se zaměřením na vzdělávání

navazující magisterské studijní programy
q SP Biologie, obor Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ
q SP fyzika, obor Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ
q SP Geografie s obory Geografie cestovního ruchu, Krajina a geografické

informační systémy, Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ
q SP Matematika, obor Učitelství matematiky pro SŠ, Učitelství matematiky pro 2.

stupeň ZŠ
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Po úspěšné akreditaci bude v akademickém roce 2006/2007 zahájena výuka bakalářských SP
Chemie a technologie stavebních materiálů, obor Stavební chemie, SP Biologie, obor
Biologie pro dvouoborové studium, SP Fyzika, obor Fyzika pro dvouoborové studium, SP
Geografie, obor Geografie pro dvouoborové studium, SP Chemie, obor Chemie pro
dvouoborové studium, SP Matematika, obor Matematika pro dvouoborové studium
a navazujícího magisterského SP Fyzika, obor Počítačové modelování ve vědě a technice.

Ústav techniky a řízení výroby

- předloží k akreditaci:

bakalářské studijní programy
q SP Strojírenství, obor Design strojírenských výrobků
q SP Aplikovaná elektrotechnika, obor Energetické hospodářství

Ústav zdravotnických studií

- předloží k akreditaci:

bakalářské studijní programy
q SP Specializace ve zdravotnictví s obory Fyzioterapie, Ergoterapie v kombinované

formě
q SP Ošetřovatelství, v kombinované formě

navazující magisterské studijní programy

q SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
q SP Ošetřovatelství, obor Učitelství zdravotnických předmětů pro SŠ

V případě úspěšné akreditace bude v akademickém roce 2006/2007 zahájena výuka SP
Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra v Mostě,  SP Specializace ve zdravotnictví, obor
Radiologický asistent, SP Ekonomika a řízení zdravotnictví, obor Zdravotnický management.

2.1.2 U nově akreditovaných studijních programů snižovat počet kontaktních hodin výuky
až na 20 hodin týdně, pokud tomu nebrání požadavky vyplývající z akreditace
studijního programu.

2.1.3 Zavést celoživotní vzdělávání na Fakultě životního prostředí. Rozšiřovat nabídku
programů a kurzů celoživotního vzdělávání na ostatních součástech UJEP.

2.1.4 Připravit k akreditaci SP Výtvarná umění, Fotografie v anglickém jazyce.

2.2  Vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost

2.2.1 Na jednotlivých součástech UJEP nově formulovat a definovat strategii výzkumné,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti, která bude zahrnovat spolupráci i
s podniky a institucemi regionu, marketing a propagaci výsledků.

2.2.2 Nově zformulovat univerzitní strategii výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti.
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2.2.3 Zvýšit minimálně o 1/5 objem finančních prostředků z projektů na VaV, a na jeho
základě navýšit finanční prostředky stimulace výzkumu.

2.2.4 Dosáhnout zapojení UJEP minimálně do 2 výzkumných center a rozvíjet spolupráci s
dalšími pracovišti ve výzkumných centrech.

2.2.5 Podpořit spolupráci s renomovanými výzkumnými a vývojovými pracovišti
v zahraničí a zapojit UJEP do programů Evropské unie v rámci vytváření Evropského
výzkumného prostoru – programy mezinárodní spolupráce a zejména 7. RP EU.

2.2.6 Podílet se na formulaci a realizaci strategie vědecké, výzkumné a vývojové činnosti
regionu prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovaci Ústeckého kraje.

2.2.7 Vytvořit společná výzkumná a vývojová pracoviště s institucemi regionu. Podpořit
univerzitní součásti při spoluúčasti na regionálních aktivitách technologických center a
podnikatelských inkubátorů. Rozšiřovat tyto aktivity také v celonárodním měřítku.
ÚSGS bude participovat na regionálních a mezinárodních projektech (Collegium
Bohemicum, atd.).

2.2.8 Zpracovat návrh na zřízení grantové agentury včetně jejího financovnání.

2.2.9 Realizovat pravidelné roční hodnocení výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti na všech součástech UJEP a zohlednit výsledky (výkonnost) při udělování
osobních příplatků a odměn.

2.2.10 Zapojit minimálně 10 % studentů magisterských studijních programů do výzkumných,
vývojových a uměleckých aktivit příslušných pracovišť. Aktivněji zapojovat studenty
do grantů místní samosprávy.

2.2.11 Popularizovat a rozšiřovat činnost Evropského dokumentačního střediska.

3. MANAGEMENT A ŘÍDÍCÍ ČINNOST

3.1 Dokončit transformaci Pedagogické fakulty. Zpracovat návrh změny struktury
univerzity v souvislosti se zpracováním projektové přípravy Kampusu UJEP.

3.2 Provést audit na SKM a CI se zaměřením na řízení, hospodaření a personální
obsazení.

3.3 Na základě analýzy rizik realizovat audity systému a audity shody s právními a
vnitřními předpisy a normami.

3.4 Provést posouzení kontrolních postupů vedoucích zaměstnanců ve smyslu  Směrnice
rektora 1/2005 Systém finanční kontroly na UJEP.

3.5 Provést audit bezpečnosti informačního systému UJEP.

3.6 Zdokonalovat manažerský informační systém (IMIS) a implementovat do něj další
prvky informační podpory managementu pro všechny úrovně řízení.
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3.7 Vytvořit v rámci akademických senátů studentské komory a ve spolupráci s nimi
v rámci studentského hodnocení kvality vzdělávání, zvyšovat kvalitu výukového
procesu.

3.8 Vytvořit v rámci akademických senátů studentské komory a využívat je při zpětné
vazbě o kvalitě vyučovacího procesu z hlediska nedodržování rozvrhu výuky.

3.9 Vytvořit systém udělování medailí na UJEP.

3.10 Prostřednictvím Zaměstnaneckého odboru usilovat o získávání nových akademických
pracovníků z řad absolventů doktorských studijních programů  vysokých škol ČR.

3.11 Vytvořit kontrolní a motivační systém pro odborné asistenty studující v doktorských
studijních programech na jednotlivých součástech UJEP.

3.12 V Knihkupectví UJEP a na SKM stanovit osobní příplatky pracovníků dle
ekonomických výsledků těchto pracovišť.

3.13 Personálně posílit oddělení vědy a zahraničních vztahů o jednoho zaměstnance.

3.14 Soustavně zlepšovat obslužnost informačního systému a uživatelských rozhraní.

3.15 Zahájit a postupně realizovat procesní audit, spojený s popisem a dokumentací
průběhu procesů, zejména pro zavedení WorkFlow.

3.16 Zabezpečit provozní spolehlivost systému elektronizace veškeré dokumentace na
UJEP a zahájit implementaci WorkFlow – řízení, evidence a oběhu dokumentů.

3.17 Dokončit přechod na elektronický katalog knihoven.

3.18 Zpracovat a realizovat systém pro jednotnou správu identit IS UJEP.

3.19 Zabezpečit systémovou integraci jednotlivých subsystémů (modulů STAG, FIS, atd.)
IS UJEP.

3.20 Zavést systém elektronické podpory realizace výběrových řízení dle zákona.

3.21 Zabezpečit technologickou podporu pro bezpečnost a informační dostupnost e-
learningovému vzdělávání.

3.22 Zabezpečit vytvoření architektury, správy a evidence IDSY UJEP.

4. KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA

4.1 Uchazeči, studenti, absolventi, zaměstnanci

4.1.1 Inovovat webové stránky Univerzitního poradenského centra tak, aby poskytovaly
kompletní informace o studiu na UJEP a nabídkách personálních agentur v Ústeckém
kraji.
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4.1.2 Osobními návštěvami kontaktovat ta gymnázia a odborné školy, ze kterých se hlásí
nejméně uchazečů na UJEP.

4.1.3 Organizovat při příležitosti zahájení akademického roku setkání vedení součástí se
studenty prvních ročníků.

4.1.4 Organizovat při příležitosti ukončení akademického roku setkání vedení UJEP
s nadcházejícími absolventy UJEP.

4.1.5 V rámci celoživotního vzdělávání organizovat na součástech jazykové vzdělávání
zaměstnanců.

4.1.6 Uspořádat Valnou hromadu  a zvolit orgány Spolku absolventů a přátel UJEP.

4.1.7 Vyhlásit veřejnou soutěž na Jednotný vizuální styl UJEP.

4.2 Regionální spolupráce

4.2.1 Zapojit Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. do výběrových řízení
UJEP.

4.2.2 Výrazněji se zapojit do regionálních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a umělecké
činnosti regionu prostřednictvím projektů Ústeckého kraje, magistrátu města Ústí
nad Labem a dalších.

4.2.3 Využít nadačního příspěvku Nadace Duhová energie pro financování uměleckých
aktivit Fakulty užitého umění a designu.

4.2.4 Uzavřít smlouvy o spolupráci s Mosteckou uhelnou, a. s., Severočeskou vodárenskou
společností, a. s., Severočeskou plynárenskou, a. s., Severočeskými doly, a. s.,
Stavbami silnic a železnic, a. s. a Teplárnou Ústí n. L., a. s.

4.3 Propagace

4.3.1 Vytvořit jednotný vizuální systém UJEP.

4.3.2 Zvýšit rozsah univerzitního časopisu „Zpravodaj“.

5. FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST

5.1 V závislosti na objemu přidělené dotace z MŠMT navýšit mzdy zaměstnanců.

5.2 Změnit strukturu rozpočtu tak, že při rozdělování rozpočtu nebudou vyčleněny
náklady na energie.

5.3 Zvyšovat mimodotační zdroje a příjmy z doplňkové činnosti navýšit o 5 %.

5.4 Navýšit objem finančních prostředků z Evropských sociálních fondů o 20 %.
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5.5 Zpracovat a uplatnit novou metodiku rozdělení Fondu reprodukce investičního
majetku a posílit investice do strojů a zařízení o 10 %.

5.6 Zahájit rekonstrukci budovy B v areálu Pasteurova 9, objektu koleje K1 a statického
zajištění budovy Hoření 13.

5.7 Připravit investiční záměry pro architektonickou a projektovou dokumentaci
Kampusu.

5.8 Realizovat rekonstrukce a technické úpravy energetických zařízení s cílem snížení
nákladů na vytápění stávajících objektů.

5.9 Pokračovat v modernizaci vybavení objektů kolejí K1, K2 a dokončit strukturovanou
kabeláž počítačové sítě, včetně aktivních prvků.


