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Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP pro rok 2007 vychází z Dlouhodobého záměru
UJEP pro léta 2006 – 2010.

1. INTERNACIONALIZACE

1.1 Zapojit UJEP do nových VŠ programů EU - programu EEA GRANT (Norsko,
Lichtenštejnsko, Island).

1.2 Navýšit počet bilaterálních smluv v programu Socrates/Eramus. Uzavřít nové
celouniverzitní mezinárodní smlouvy.

1.3 Navýšit počet vyjíždějících studentů v programu Socrates/Eramus o 10 % ke stavu na
konci roku 2006.

1.4 Udržet stávající objem mobilit pedagogů v programu Socrates/Erasmus.

1.5 Navýšit počet přijíždějících studentů a pedagogů v programu Socrates/Erasmus o
15 % ke stavu na konci roku 2006.

1.6 Ve spolupráci se studenty realizovat tutorský servis v programu Socrates/Erasmus pro
přijíždějící studenty.

1.7 Navýšit mobilitu studentů v rámci Rozvojových programů MŠMT v návaznosti na
objem finančních prostředků určených pro mobilitu.

1.8 Posilovat mobilitu studentů i s pomocí sponzorské podpory dle příkladu již
existujícího Glaverbel Czech Student Mobility Grant.

1.9 Pokračovat ve zkvalitňování organizace zahraničních mobilit na součástech.

1.10 Zvyšovat zájem zahraničních studentů a akademických pracovníků o studium na
univerzitě nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání, doktorských studijních programů
a letních škol.

2. AKADEMICKÉ ČINNOSTI

2.1  Vzdělávací činnost

2.1.1  Akreditovat nebo rozšířit platnost akreditace těchto studijních programů:

Filozofická fakulta
Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Humanitní studia o studijní obor
Evropská studia.
Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Německý jazyk
a literatura  pro školskou praxi.
Rozšířit akreditaci navazujícího magisterského studijního programu  Historické vědy o
studijní obor Německá studia ve středoevropském kontextu.
Rozšířit studijní obor Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ navazujícího
magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy o kombinovanou formu
studia.
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Akreditovat bakalářský a navazující magisterský studijní program Filozofie, studijní obor
Filozofie.
Akreditovat navazující magisterský studijní program Politologie, studijní obor Politologie.

Fakulta sociálně ekonomická
Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Sociální  politika a sociální práce o
studijní obor Sociální práce s minoritními skupinami.

Akreditovat navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce se
studijním oborem Sociální práce.

Fakulta užitého umění a designu
Rozšířit navazující magisterský studijní program Výtvarná umění o studijní obory Design a
Vizuální design.

Fakulta výrobních technologií a managementu
U navazujícího magisterského studijního programu Strojírenská technologie a studijního
programu Technologie skla a polymerů rozšířit akreditaci o kombinovanou formu.

Akreditovat doktorský studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem
Technologie a materiály.

Fakulta životního prostředí
Rozšířit akreditaci navazujícího magisterského studijního programu  Ekologie a ochrana
prostředí o studijní obor Revitalizace krajiny.

Pedagogická fakulta
Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Filologie o obory:

· Bohemistika se zaměřením na česko-německé vztahy,
· Bohemistika se zaměřením na tvůrčí psaní a mediální komunikaci.

Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice o obory:
· Anglický jazyk a literatura (jednooborové),
· Výtvarná výchova (dvouoborové),
· Pedagogicko-psychologická způsobilost,
· Výchova ke zdraví.

 Akreditovat navazující magisterský studijní program Specializace v pedagogice s oborem
„Vychovatelství se speciální pedagogikou“.

Přírodovědecká fakulta
Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Biologie o obor Biologie.

Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Fyzika o obor Fyzika.
Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Chemie o obor Chemie.

Rozšířit akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Geografie o obory
Geografie cestovního ruchu a Krajina a geografické informační systémy.

2.1.2 S výjimkou studijních oborů učitelství pro 1. stupeň ZŠ přejít výhradně na
strukturované studijní programy.
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2.1.3 Rozšiřovat počet kurzů CŽV.

2.1.4 Pokračovat ve výuce Univerzity třetího věku, nadále rozšiřovat nabídku jejích kurzů a
od akademického roku 2007/2008 zahájit nový čtyřsemestrální cyklus.

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

2.2.1 Vyvíjet snahu o další navyšování objemu finančních prostředků získaných z vědy a
výzkumu projektů, na základě toho navýšit finanční prostředky stimulace výzkumu na
UJEP.

2.2.2 Aktivně participovat ve výzkumných centrech a intenzivně rozvíjet spolupráci s
dalšími výzkumnými pracovišti tak, aby výsledky činnosti zvýšily prestiž vědecko-
výzkumné základny UJEP.

2.2.3 Aktivně pracovat na přípravě návrhů projektů pro programy Evropské unie v rámci
vytváření Evropského výzkumného prostoru – programy mezinárodní spolupráce a
zejména 7. RP EU.

2.2.4 Aktivně pracovat na přípravě návrhů projektů ze strukturálních fondů a dalších zdrojů
EU. Zvýšit úspěšnost podávaných žádostí o finanční prostředky ze strukturálních
fondů EU. Zlepšit technicko-administrativní zázemí pro přípravu, podávání žádostí a
vlastní realizaci projektů.

2.2.5 Prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovaci Ústeckého kraje se podílet na
vědecké, výzkumné a vývojové činnosti regionu.

2.2.6 Realizovat pravidelné roční hodnocení výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti všech součástí UJEP a interní hodnocení na všech součástech UJEP.

2.2.7 Nadále prolongovat a postupně navyšovat finanční podporu a stimulaci aktivit vědy a
výzkumu jednotlivých pracovníků a řešitelských týmů.

2.2.8 Podporovat aktivity, u kterých se dá očekávat výrazný úspěch v národní a mezinárodní
konkurenci i v praktickém naplnění tématických priorit vědy a výzkumu na UJEP.
Finanční podporu přednostně dávat výzkumným projektům, na jejichž řešení bude
participovat několik součástí UJEP a které dlouhodobě vykazují dobré výsledky
v oblasti výzkumu a vývoje.

2.2.9 Část prostředků FRIM použít k podpoře vědecké a výzkumné činnosti (vybavení,
certifikace strojů a přístrojů, obnova laboratoří atd.).

2.2.10 Zvyšovat zapojení studentů magisterských studijních programů do vědecké a
výzkumné činnosti. Při zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací
reagovat na potřeby regionu. Aktivněji zapojovat studenty do grantů místní
samosprávy.

2.2.11 Organizovat propagačně popularizační „Týden vědy a umění UJEP“.

2.2.12 Podporovat participaci UJEP na regionálním projektu Collegium Bohemicum.
2.2.13 Popularizovat a rozšiřovat činnost univerzitního Evropského dokumentačního

střediska.
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3. MANAGEMENT A ŘÍDÍCÍ ČINNOST

3.1 Na základě Vnější hodnotící zprávy z projektu Centra pro studium vysokých škol
uplatnit opatření vedoucí k nápravě problémových oblastí.

3.2 Dokončit hodnocení součástí UJEP v rámci projektu Centra pro studium vysokých
škol.

3.3 V maximální míře se zapojit do Operačních programů EU, zejména koordinovaných
MŠMT ČR, „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a „Výzkum a vývoj pro inovaci“.

3.4 Požádat o individuální členství v European University Association (EUA).

3.5 Na součástech zapracovat do volebních a jednacích řádů akademických senátů
vytvoření studentských komor a následně je schválit Akademickým senátem UJEP.

3.6 Vyhlásit pro zaměstnance univerzity Cenu rektora za vědeckou, výzkumnou,
vývojovou činnost, Cenu rektora za uměleckou činnost, Cenu rektora pro studenty za
mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti
a Cenu rektora pro studenty za nejlepší sportovní výsledky.

3.7 Rozšířit spolupráci s dalšími významnými podniky a institucemi regionu.

3.8 Provést audit veřejných zakázek.

3.9 Po vyhodnocení auditu na SKM realizovat ty závěry, které povedou k úsporám
finančních prostředků a zkvalitnění služeb.

3.10 Provést aktualizaci analýzy rizik a na její základě realizovat tématické audity systémů
a audity shody s právními a vnitřními předpisy a normami. Risk management začlenit
do řídících činností na UJEP.

3.11 Zdokonalovat manažerský informační systém (IMIS) a implementovat do něj další
prvky informační podpory managementu pro všechny úrovně řízení.

3.12 Dále zlepšovat obslužnost informačního systému a uživatelských rozhraní.

3.13 Realizovat druhou fázi procesního auditu, rozšířit aplikaci WorkFlow –
automatizovaného toku dokumentů v rámci rozvojového projektu MŠMT ČR.

3.14 Zabezpečovat systémovou integraci jednotlivých subsystémů (modul STAG, FIS, atd.)
IS UJEP.

3.15 Zavést systém elektronické podpory realizace veřejných zakázek dle zákona.

3.16 Zavádět ID kartový identifikační systém na UJEP – elektronický přístupový a
komunikační systém.
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3.17 Vzhledem k výši podpory výzkumu a vývoje a za účelem zvýšení efektivnosti využití
podpory věnovat stále větší pozornost kontrole a auditu předkládaných a řešených
projektů, výzkumných záměrů a výzkumných, technických a technologických center.

4. KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA

4.1 Uchazeči, studenti, absolventi, zaměstnanci

4.1.1 Zintenzivnit kontakty se středními školami s cílem zajistit vyšší počet uchazečů
o studium na UJEP.

4.1.2 Uskutečnit setkání vedení UJEP se studenty prvních ročníků.

4.1.3 Uplatnit na součástech motivační a kontrolní systém pro odborné asistenty studující
v doktorských studijních programech.

4.1.4 Usilovat o zvýšení kvalifikační struktury akademických pracovníků na všech
součástech UJEP.

4.1.5 Aktivně spolupracovat se zájmovým občanským sdružením absolventů a přátel
univerzity (Spolek absolventů a přátel UJEP).

4.1.6 Uspořádat „Sportovní den rektora UJEP“.

4.1.7 Zahájit přechod na úplný evropský model transferu kreditů – ECTS, včetně hodnocení
všech typů a forem zkoušek. Od akademického roku 2007/2008 uplatnit toto
hodnocení u prvních ročníků ve všech formách studia.

4.2 Regionální spolupráce

4.2.1   Zapojit regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, případně jiné poradenské
společnosti, do přípravy regionálních výzkumných projektů a projektů podávaných do
operačních programů (Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzkum a vývoj pro
inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost a další) a financovaných ze strukturálních
fondů EU (ERDF, ESF a další) apod.

4.2.2 Uzavřít smlouvy o spolupráci s Mosteckou uhelnou, 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, zpracovat manuál.

4.3.2 Zvýšit rozsah univerzitního časopisu „Zpravodaj“.
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5. FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST

5.1 V závislosti na objemu příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou,
výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“)
navýšit mzdy zaměstnanců.

5.2 Každoročně konkretizovat při tvorbě rozpočtu finanční podporu výzkumu a vývoje
z vlastních zdrojů. Při financování vědy a výzkumu vycházet z rozpočtu UJEP na
příští období, přičemž by výdaje neměly být nižší než 5 % rozpočtu UJEP. V těchto
finančních prostředcích jsou zahrnuty: podpora v rámci stimulace vědy a výzkumu na
UJEP, finanční spoluúčast UJEP na projektech vědy a výzkumu, podpora vědeckých
a výzkumných mobilit akademických pracovníků, zvyšování jejich jazykové
vybavenosti, ediční činnost a marketingová činnost v oblasti vědy a výzkumu.

5.3 Vypracovat novou metodiku rozdělení Fondu reprodukce investičního majetku.

5.4 Zvýšit příjmy z doplňkové činnosti o 5 % ke stavu na konci roku 2006.

5.5 Pokračovat v realizaci rekonstrukce budovy B v areálu Pasteurova 9, objektu koleje
K1 a statického zajištění budovy Hoření 13.

5.6 Připravit investiční záměry pro architektonickou a projektovou dokumentaci
Kampusu.

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

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

5.9 Plánovat investice do staveb z Fondu reprodukce investičního majetku na rok 2008 v
posledním čtvrtletí roku 2007 za účelem urychlení schvalování a přípravy staveb.

5.10 Realizovat elektronické zabezpečení vybraných objektů areálu budoucího Kampusu
UJEP v ulici Pasteurova.
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