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1. INTERNACIONALIZACE

1.1 Zatraktivňovat prezentaci UJEP vůči zahraničí prostřednictvím webových stránek
(účelná prezentace možností studia), prostřednictvím prezentací na mezinárodních www
portálech a mezinárodních veletrzích VŠ vzdělávání.

1.2 Zvyšovat zájem zahraničních studentů o UJEP nabídkou kurzů celoživotního
vzdělávání, magisterských studijních programů, doktorských studijních programů a
letních škol organizovaných součástmi UJEP.

1.3 Zapojovat UJEP do nové generace programů EU Lifelong learning programme – LLP
(důraz na roli UJEP jako organizátora vlastních programů).

1.4 Rozšiřovat spektrum oborů zapojených na UJEP do programu LLP/Erasmus (ve smyslu
vyváženosti). Využívat šance k uzavírání nových bilaterálních smluv a nových
celouniverzitních mezinárodních smluv.

1.5 Realizovat zahraniční praktické stáže studentů v rámci LLP/Erasmus (12 měsíců pro
FSE a FŽP).

1.6 Navýšit počet vyjíždějících studentů v programu LLP/Erasmus o 10 % proti
akademickému roku 2006/2007(06/07 = 186 vyjíždějících).

1.7 Zvýšit stávající objem mobilit pedagogů v programu LLP/Erasmus (cca 100 pedagogů
za akademický rok).

1.8 Navýšit počet přijíždějících studentů (cca 40 za akademický rok) a pedagogů (cca 30 za
akademický rok) v programu LLP/Erasmus o 10 %.

1.9 Rozšiřovat zapojení UJEP do programu EEA GRANT (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
dosud nevyužívanými formami – např. formou konferenčních účastí.

1.10 Systemizovat tutorský servis pro studenty přijíždějící v programu LLP/Erasmus
(zpracovat pravidla podpory a strukturovat) a zavést ho i pro ostatní zahraniční studenty
mimo LLP.

1.11 Ve spolupráci s centrem CŽV realizovat intenzivní kurzy českého jazyka pro přijíždějící
studenty.

1.12 Zachovat mobilitu studentů v rámci Rozvojových programů MŠMT (cca 50 studentů
ročně – i mimo země EU a nad rámec Erasmu) v návaznosti na objem finančních
prostředků určených pro tuto mobilitu.

1.13 Pokračovat v podpoře mobility studentů i s pomocí sponzorské podpory - Glaverbel
Czech Student Mobility Grant.

1.14 Přispívat ke zkvalitňování organizace zahraničních mobilit na součástech a na
jednotlivých katedrách UJEP.

1.15 Rozšiřovat zapojení UJEP do projektů vědecké mezinárodní spolupráce a do projektů
mezinárodní spolupráce vysokých škol podporovaných dotacemi z EU.
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2. AKADEMICKÉ ČINNOSTI

2.1 Vzdělávací činnost
2.1.1 Akreditovat nové bakalářské studijní programy, příp. rozšířit platnost akreditace

bakalářských studijních programů o nové studijní obory. V té souvislosti
akreditovat:

Fakulta výrobních technologií a managementu
SP Stavebnictví – obor Management ve stavební výrobě (PS)

Pedagogická fakulta
SP Specializace v pedagogice – obor Výtvarná výchova (dvouoborové) (PS)
SP Specializace v pedagogice – obor Sociální pedagogika (KS)
SP Specializace v pedagogice – obor Anglický jazyk a literatura (KS)
SP Filologie – obor Tvůrčí psaní (PS)
Přírodovědecká fakulta
SP Fyzika – obor Fyzika (PS)
SP Chemie – obor Chemie (PS)

Ústav zdravotnických studií
SP Ošetřovatelství – obor Porodní asistentka (KS)

2.1.2 Akreditovat nové navazující magisterské studijní programy a zvýšit tak počet
studijních programů, u nichž je zajištěna prostupnost mezi nejnižším a středním
stupněm vysokoškolského vzdělávání. Na jednotlivých součástech předložit
k akreditaci:
Fakulta sociálně ekonomická
SP Sociální politika a sociální práce – obor Sociální práce (PS)
Fakulta výrobních technologií a managementu
SP Učitelství pro ZŠ – obor Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (PS)
SP Strojírenská technologie – obor Příprava a řízení výroby (KS)

Fakulta životního prostředí
SP Ekologie a ochrana prostředí – obor Revitalizace krajiny (PS)
SP Ekologie a ochrana prostředí – obor Environmentální geoinformatika (PS)
SP Ekologie a ochrana prostředí – obor Environmentální management (PS)

Filozofická fakulta
SP Politologie – obor Politická filozofie (jedno a dvouoborová) (PS)

Pedagogická fakulta
SP Tělesná výchova a sport – obor Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (jednooborové)
(PS)
Přírodovědecká fakulta
SP Přírodovědná studia – obor Přírodovědné vzdělávání (PS)
Ústav zdravotnických studií
SP Učitelství pro střední školy – obor Učitelství zdravotnických předmětů (PS)
SP Ošetřovatelství – obor Ošetřovatelství (PS)

2.1.3 Usilovat o rozšíření nabídky nejvyššího stupně vysokoškolského vzdělávání
(Ph.D.) alespoň o 1 studijní program nebo obor.
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2.1.4 V návaznosti na objem finančních prostředků určených na studenty dosáhnout
navýšení počtu studentů v navazujících magisterských studijních programech na
640 a v doktorských studijních programech na 70 k 31. 10. 2008.

2.1.5 Nabídkou alespoň 6 bakalářských programů poskytovat studijní příležitosti pro
uchazeče ze spádových oblastí dislokovaných pracovišť v západní části Ústeckého
kraje.

2.1.6 Pokračovat v organizaci kulatého stolu s řediteli středních škol Ústeckého kraje a
ve spolupráci s nimi usilovat o zkvalitnění pedagogických praxí budoucích učitelů.

2.1.7 Podporovat další rozvoj Univerzity třetího věku, inovovat a rozšířit nabídku jejích
kurzů a zabezpečit realizaci vzdělávacího cyklu.

2.1.8 K vytvoření prostupného studijního prostředí v rámci evropských vzdělávacích
programů důsledně využívat evropský kreditní systém (ECTS). Vytvářet
předpoklady pro získání certifikátů Evropské komise Diploma Supplement (DS)
label a ECTS label.

2.2 Vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
2.2.1 Pokračovat v úsilí o navyšování finančních prostředků získaných na vědeckou,

výzkumnou, vývojovou a uměleckou činnost, zejména finančních prostředků na
projekty CEP. V roce 2008 navýšit finanční prostředky, které budou podkladem
pro výpočet institucionálních prostředků na specifický výzkum na UJEP o 20 % ve
srovnání s rokem 2007.

2.2.2 Zvýšit stimulaci vědecké, výzkumné, vývojové i umělecké činnosti.

2.2.3 Zvýšit zapojení studentů magisterských studijních programů a doktorandů do
vědecké a výzkumné činnosti. Vypracovat metodiku hodnotící zapojení studentů a
doktorandů do vědecké a výzkumné činnosti.

2.2.4 Prosazovat jako jednu z priorit rozvojových programů vybavení součástí
zabezpečující vědeckou, výzkumnou, vývojovou a uměleckou činnost a podporovat
zvyšování kvalifikace poskytováním tvůrčího volna.

2.2.5 Nadále rozvíjet a všestranně podporovat činnost ve výzkumných centrech a
rozšiřovat spolupráci i s dalšími organizacemi tak, aby dosažené výsledky
zvyšovaly vědecké a umělecké renomé univerzity, zejména publikováním
v časopisech s IF faktorem.

2.2.6 Zveřejnit přehled publikací v IF časopisech, přehled řešených projektů v kategorii
CEP a přehled úspěšných uměleckých aktivit.

2.2.7 Propagovat výsledky UJEP v oblasti výzkumu, vývoje, umělecké činnosti a inovací
– úprava webových stránek, publikace VaV na UJEP.

2.2.8 Podporovat veřejnou prezentaci umělecké činnosti vznikající na UJEP v rámci
programů s uměleckým zaměřením.

2.2.9 Aktivně spolupracovat se soukromým sektorem v oblasti VVI (tvorba projektů,
které tuto spolupráci podporují).

2.2.10 Projednat ve Vědecké radě UJEP základní vědecké, výzkumné, vývojové a
umělecké směry na jednotlivých součástech univerzity.
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3. MANAGEMENT A ŘÍDÍCÍ ČINNOST

3.1 V rámci managementu rizik nejen hodnotit rizika v potřebném rozsahu a úrovních, ale
na základě vyhodnocených rizik stanovovat příslušná opatření. Na základě analýzy
rizik realizovat systémové audity shody s právními a vnitřními předpisy a normami.

3.2 Zpracovat podrobnou SWOT analýzu UJEP a součástí nad rámec Výroční zprávy,
včetně zahrnutí projektových cílů.

3.3 Implementovat vhodně do procesu řízení UJEP zásady projektového managementu.

3.4 Vytvářet a realizovat plány zvýšování kvalifikační struktury akademických pracovníků
na všech součástech UJEP.

3.5 Realizovat organizační a personální změny v Provozně technickém odboru rektorátu
a v útvaru prorektora pro rozvoj a informatizaci UJEP případně dalších v souvislosti
s realizací projektu Kampus.

3.6 Zabezpečovat systémovou integraci a zvyšovat kompatibilitu jednotlivých subsystémů
IS UJEP.

3.7 Zvyšovat využitelnost ID karet (čipové průkazy studentů a zaměstanců) v rámci
implementovaného systému na UJEP.

3.7.1 Zajistit aplikaci ID karet (průkazů studenta) jako potvrzení o studiu ke slevám u DP
Ústí n. L.

3.7.2 Zajistit aplikace ID karty v rámci přístupového systému budovy B v ul. Pasteurova.

3.7.3 Zpracovat studii využitelnosti ID karty ve vybraných prostorách (SKM - vstup do
K5).

4. PRIORITY - ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU
4.1 Využít dotačních zdrojů MŠMT k realizaci rozvojových projektů v oblasti

následujících priorit:
a) Projektová dokumentace na vybrané stavby v Kampusu a analýza využití prostoru

a budov budoucího Kampusu ve vztahu k pořizovacím a provozním nákladům. (6)
b) Zabezpečení nověji otevíraných studijních programů z hlediska technického

vybavení – přístroje, laboratoře – všechny součásti, které zahájily v akad. roce
2006/2007 nebo zahájí výuku v novém stud. programu. (2.1)

c) Mezinárodní mobilita studentů vysokých škol – vysílání studentů na základě
mezinárodních smluv, přímé smluvní spolupráce a formou „free-movers“. (1)

d) Podpora zapojení UJEP do procesu mezinárodní spolupráce vysokých škol v
rámci projektů podporovaných dotacemi z EU včetně přípravy projektů
předkládaných do operačních programů.

e) Podpora studentů v doktorských studijních programech a absolventů Ph.D., kteří
zůstali pracovat na UJEP – náklady na zahraniční konference. (2.1)

f) Rozvoj Univerzity třetího věku. (2.1)

g) Rozvoj vysokoškolského poradenství
h) Podpora realizace pedagogických praxí budoucích učitelů

i) Příprava na získání certifikátu Evropské komise DS label a ECTS label. (2.1)
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j) Integrace elektronických informačních zdrojů a služeb. Jedná se o nástroj pro
jednotné rozhraní a správu elektronických informačních zdrojů (bibliografické a
plnotextové databáze apod.), propojení na knihovní katalogy a jiné zdroje. (3)

k) Zabezpečení nepřetržitého zdroje napájení centrální výpočetní techniky pro
informační systémy univerzity (modulární UPS zdroje s agregátem v současném
centru univerzitní infrastruktury). (3)

l) Optické připojení budovy H k univerzitní páteřní síti. (3)

m) Využití inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci.
n) Účast na projektu tvorby informačního systému odhalování plagiátu

v závěrečných pracích
o) Implementace Jednotného vizuálního stylu.

p) Zajištění vybraných technických požadavků stanovených obecně závaznými
právními předpisy. Realizace spočívá v průběžných úpravách naplňujících
hygienické normy ve stravovacích zařízeních UJEP, rekonstrukci výtahů na K1,
K2 a budování bezbariérových pracovišť UJEP. (6)

4.2 Zapojení UJEP v rámci nabídky operačních programů a dalších zdrojů EU

4.2.1 V maximální míře předkládat projekty do operačních programů koordinovaných
MŠMT ČR „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a „Výzkum a vývoj pro
inovace“ a MPO ČR „Podnikání a inovace“.

a) Využít předkládaných projektů do Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost zejména k rozvoji v oblastech nabídky vzdělávacích
programů, zvyšování kvalifikace pracovníků a podpory lidských zdrojů pro
VaV na jednotlivých součástech v souladu s jejich dlouhodobým záměrem.

b) Využít předkládaných projektů do Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace zejména k rozvoji vzdělávacích a výzkumných kapacit v areálu
Kampusu a knihovny.

c) Využít předkládaných projektů do Operačního programu Podnikání a inovace
zejména k rozvoji spolupráce se soukromým sektorem v rámci aktivit
výzkumných a vývojových kapacit UJEP.

4.2.2 Usilovat o zapojení univerzity do 7 RP.
4.2.3 Aktivně vyhledávat a využívat další alternativní možnosti financování aktivit na

UJEP ze strukturální fondů a dalších zdrojů EU (další operační programy,
komunitární programy EU apod.)

4.2.4 Podpořit zapojení všech součástí do předkládání projektů a čerpání finančních
prostředků ze zdrojů EU. Zlepšit koordinaci projektových aktivit mezi jednotlivými
součástmi UJEP prostřednictvím metodické pomoci a pořádáním pracovních
schůzek k jednotlivým projektovým oblastem.

4.2.5 Podporovat spolupráci UJEP s dalšími subjekty (veřejný i soukromý sektor atd.) při
přípravě a realizaci projektů.

4.2.6 Zabezpečit informovanost potenciálních řešitelů o možnostech a podmínkách
předkládání projektů a čerpání dotací v rámci operačních programů pro období
2007 – 2013, případně v rámci dalších zdrojů EU.
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4.2.7 Rozšířit technicko-administrativní podporu poskytovanou řešitelům při přípravě a
podávání žádostí i při vlastní realizaci projektů.

4.2.8 Věnovat zvýšenou pozornost vnitřní kontrole předkládaných a řešených projektů
z hlediska dodržování vnitřních předpisů UJEP, pravidel a podmínek čerpání dotací
daných poskytovatelem a dotčených právních předpisů. Dbát na efektivnost a
hospodárnost vynakládaných prostředků a maximální zohlednění souvisejících
režijních a provozních nákladů v rozpočtech projektů.

5. KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA

5.1 Studenti, pracovníci
5.1.1 Zvyšovat bezpečnost studentů na kolejích např. formou vstupu na koleje přes

závoru na ID kartu nebo vybavením vrátnic monitorovacím zařízením a vybraných
prostor kamerovým systémem.

5.1.2 Nabídnout studentům a dalším zázemcům výběrové kurzy zaměřené na vybraná
témata (základy účetnictví, foundrising, podnikový management, základy
podnikání, public relations apod.).

5.1.3 Nadále pokračovat v aktivní spolupráci vedení UJEP s SK AS UJEP.

5.1.4 Pravidelně pořádat setkání zástupců vedení UJEP se členy Kolejní rady.
5.1.5 Podpořit studenty při organizaci studentského Majálesu.

5.1.6 Ve Zpravodaji věnovat větší prostor informacím ze studentského života.
5.1.7 Usilovat o zlepšení ubytovacího standardu na kolejích UJEP.

5.1.8 Zapojit ve větším rozsahu studenty do aktivit UJEP spojených např. se Dnem
rektorky či Dny vědy a umění.

5.1.9 Nadále systematicky podporovat studenty reprezentující UJEP v oblasti vědy,
výzkumu, umění a sportu.

5.1.10 V návaznosti na finanční zdroje zavést příspěvek UJEP k penzijnímu pojištění
pracovníků UJEP.

5.1.11 V rámci celoživotního vzdělávání organizovat manažerskou přípravu vedoucích
pracovníků univerzity formou přednášek pozvaných lektorů.

 5.2  Regionální spolupráce
5.2.1 Aktivním zapojením v Radě pro vědu, výzkum, vývoj a inovaci Ústeckého kraje a

v její pracovní skupině účinně prosazovat zapojení univerzity do spolupráce
s ostatními výzkumnými organizacemi a zapojení univerzity do regionálně
zaměřeného výzkumu.

5.2.2 Spolupracovat s regionálními výzkumnými pracovišti a s rozhodujícími podniky
Ústeckého kraje a usilovat o zapojení do Rámcového programu pro podporu
technologických center a center strategických služeb.

5.2.3 Spolupracovat s oblastní agenturou Czechinvestu a případně i s jinými
poradenskými společnostmi na přípravě a podání návrhů projektů v rámci
operačních programů.
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5.2.4 Ve spolupráci s agenturami, městem Ústí n. L. či podnikatelskými subjekty
rozšiřovat zapojení do operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Výzkum a vývoj pro inovace a Podnikání a inovace či dalších zdrojů EU.

5.2.5 Zintenzivnit participaci největších zaměstnavatelů v regionu na vzdělávání ve
vytipovaných studijních oborech.

5.2.6 Ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje pravidelně zjišťovat, zda
absolventi UJEP (i z jiných regionů) zůstávají v Ústeckém kraji. V případě
negativních zjištění navrhnout a zavést opatření zmírňující odliv vysokoškolsky
vzdělané populace z regionu.

5.2.7 Učinit sondu „Absolventi UJEP v regionu“ s cílem budování absolventské sítě
UJEP dle projektu Univerzita regionu – region univerzitě.

5.2.8 Vytvořit „živou vazbu“ na profesní komory (průmysl, obchod, audit, ...) a asociace.

5.3 Propagace - Public relations
5.3.1 Inovovat design i strukturu www stránek UJEP v rámci JVS.

5.3.2 Cíleně pracovat na zlepšování image UJEP jako moderní univerzity 21. století,
která je atraktivní pro studium, aktivní na poli VVI a umění a je moderním centrem
vědění v regionu.

5.3.3 Zvýšit periodicitu univerzitního časopisu „Zpravodaj“ na měsíčník.

5.3.4 Ve zvýšené míře propagovat Kampus UJEP. Přípravit stálou expozici Kampus
UJEP  v  jeho  prostorách  a  soutěže  „Studenti  univerzitě –  umělecká  díla  pro  areál
kampusu“.

5.3.5 Organizovat „Dny vědy a umění na UJEP“ s cílem propagovat a popularizovat
vědecké a umělecké činnosti univerzity na veřejnosti.

5.3.6 Zvýšit propagaci akcí UJEP např. Dne rektorky a Dnů vědy a umění mezi studenty
a akademickými pracovníky UJEP i na veřejnosti.

5.3.7 Uspořádat ples UJEP.

5.3.8 Propagovat UJEP v Ústí nad Labem prostřednictvím billboardů, letáků atd.
Propagovat UJEP i mimo Ústí n. L. Organizovat propagační akce, jejichž cílem
bude zvýšení informovanosti o možnostech studia na UJEP a zvýšení počtu
studentů.

5.3.9 Zaktivizovat Spolek absolventů a přátel UJEP a nadále prezentovat jeho aktivity
prostřednictvím Zpravodaje.

5.3.10 Inovovat smlouvu s VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.
5.3.11 Smluvně zajistit mediální spolupráci s TV Lyra.

5.3.12 Smluvně zajistit spolupráci se Severočeským divadlem opery a baletu Ústí nad
Labem.

5.3.13 Nadále finančně podporovat prezentaci UJEP v rámci Elektronického informačního
systému na Mírovém náměstí.

6. FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST
6.1 V diskuzi o změnách rozpočtových pravidel univerzity usilovat o zvýšení finanční

podpory doktorských studijních programů.
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6.2 Pokračovat v projekčních pracech do fáze dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení a v investiční výstavbě v Kampusu, mimo jiné v demolicích objektů. Na tyto
účely přednostně použít FRIM UJEP – společné stavby. Získané plochy zatravnit
a částečně zpevnit pro možné parkování automobilů do doby dokončení stavby
centrálního parkovacího domu.

6.3 Investiční akce v rámci programového financování mimo Kampus plánovat s ohledem
na podklady zaslané na MŠMT jako podklad k sestavení dokumentace programu 133 na
roky 2008 – 2013. Připravovat realizaci akcí formou pořízení nebo aktualizace
projektové dokumentace:
a) Rekonstrukce vysokoškolské koleje K1,
b) Rekonstrukce fasády budovy kateder PF,
c) Zateplení fasády a výměna oken v objektech koleje K5.

6.4 Sestavování rozpočtů projektů a grantů předkládaných UJEP řídit podle nového
vnitřního předpisu UJEP s důrazem na zabezpečení financování provozních nákladů
spolupodílejících se pracovišť UJEP.

6.5 Zvýšit objem doplňkové činnosti o 5 %.
6.6 S ohledem na vývoj růstu cen související se zavedením ubytovacího stipendia v říjnu

2005 navýšit ceny ubytování v ubytovacích zařízeních SKM UJEP od 1. 1. 2008 o 5 %.
V následujících letech upravovat ceny minimálně podle vývoje indexu spotřebitelských
cen, aby bylo zajištěno krytí všech provozních výdajů SKM.

6.7 Zefektivnit provoz účelových zařízení UJEP s cílem minimalizace dofinancování
formou vyčleněných účelových prostředků (Vaňov, Bukovina).
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