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Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta
2006 – 2010 pro rok 2009:

q projednala Vědecká rada UJEP dne 30. 9. 2008

q schválil Akademický senát UJEP dne  1. 10. 2008
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1. INTERNACIONALIZCE

1.1 Zvyšovat zájem zahraničních studentů o studium na univerzitě nabídkou databáze 50
jednotlivých předmětů vyučovaných v angličtině anebo v němčině při současném
rozšiřování počtu akreditovanych studijních programů v cizích jazycích na všech
součástech UJEP.

1.2 Zapojovat UJEP do nové generace programů EU Lifelong Learning Programme (důraz na
roli UJEP jako organizátora vlastních programů – Intenzivní programy Erasmus,
Comenius, Grundtvig, Tématické sítě, apod.) a rozšiřovat účast akademických i
neakademických pracovníků UJEP v programu školení zaměstnanců v rámci
LLP/Erasmus.

1.3 Navýšit počet vyjíždějících studentů v programu LLP/Erasmus na studijní pobyty
minimálně o 5 % (07/08 = 197 vyjíždějících) a na pracovní stáže o 150 %  (07/08 = 7
vyjíždějících).

1.4 Udržet stávající objem výukových pobytů akademických pracovníků v programu
LLP/Erasmus (v průměru cca 100 akad. pracovníků za akademický rok).

1.5 Navyšovat počet přijíždějících studentů a akad. pracovníků v programu LLP/Erasmus o
10 %.

1.6 Zachovat mobilitu studentů v rámci Rozvojových programů MŠMT (cca 40 studentů
ročně –  mimo  země EU  či  nad  rámec  Erasmu)  v  návaznosti  na  objem  finančních
prostředků určených pro mobilitu.

1.7 Pokračovat v podpoře mobility studentů i s pomocí sponzorské podpory – AGC Flat Glass
Czech Student Mobility Grant.

1.8 Pokračovat  v  zapojení  UJEP  do  projektu  Land  of  Human  Rights  v  rámci  programu  CU
CULTURE 2007.

1.9 Usilovat o zapojení UJEP do mezinárodních výzkumných sítí.

2. AKADEMICKÉ ČINNOSTI

2.1 Vzdělávací činnost

2.1.1 V dalším rozvoji studijních programů (akreditace programů, oborů, forem studia)
reflektovat výsledky hodnocení univerzity Akreditační komisí ČR.

2.1.2 Nadále usilovat o zvýšení počtu studijních programů s návazností na
magisterském nebo doktorském stupni v rámci UJEP.

2.1.3 Nabídkou alespoň 6 bakalářských programů poskytovat studijní příležitosti pro
uchazeče ze spádových oblastí dislokovaných pracovišť v západní a severní části
Ústeckého kraje, příp. i mimo Ústecký kraj.

2.1.4 Pro podporu prostupnosti, volitelnosti a vytváření prostoru pro mezioborová
studia vyhodnotit možnosti modularizace studijních plánů v akreditovaných
studijních programech (Bc., NMgr.).

2.1.5 Uskutečnit sondu „dvouoborová studia“ s cílem nalézt možnosti pro zvýšení
počtu úspěšných studentů v těchto studiích.

2.1.6 V návaznosti na objem finančních prostředků určených na studenty dosáhnout
navýšení počtu studentů (k 31. 10. 2009) v navazujících magisterských
studijních programech na 750 a v doktorských studijních programech na 100.



4

2.1.7 V rámci plnění podmínek certifikátů Evropské komise DS label a ECTS label
aktualizovat Information Package a Course Catalogue. Vygenerováním
z informačního systému zajistit jejich dostupnost na webu v ČJ a AJ.

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

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

2.2.1 V roce 2009 navýšit finanční prostředky, které budou podkladem pro výpočet
institucionálních prostředků na specifický výzkum pro UJEP, minimálně na
21 mil. Kč.

2.2.2 Zvýšit zapojení studentů magisterských studijních programů a doktorandů do
vědecké, výzkumné a umělecké činnosti a zavést metodiku hodnotící zapojení
studentů magisterských studijních programů a doktorandů do vědecké,
výzkumné a umělecké činnosti.

2.2.3 Prosazovat jako jednu z priorit rozvojových programů přístrojové vybavení
součástí zabezpečujících vědeckou, výzkumnou, vývojovou a uměleckou činnost
a podporovat zvyšování kvalifikace poskytováním tvůrčího volna na přípravu k
habilitačnímu nebo jmenovacímu řízení.

2.2.4 Pokračovat ve zveřejňování přehledů publikací v časopisech s IF, řešených
projektů v kategorii CEP a přehledů úspěšných uměleckých aktivit.

2.2.5 Propagovat výsledky UJEP v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké
činnosti.

2.2.6 Usilovat o navýšení finančních prostředků pro interní grantové agentury na UJEP.

2.2.7 Připravit návrh na  univerzitní grantovou agenturu zastřešující podporu veškerých
vědeckých, výzkumných, uměleckých a sportovních aktivit na UJEP.

2.2.8 Usilovat o vybudování a otevření Univerzitní galerie.

3. MANAGEMENT A ŘÍDÍCÍ ČINNOST

3.1 Rozvíjet management rizik na základě hrozeb a slabých stránek ze SWOT analýzy UJEP.

3.2 Mapovat procesy v oblasti řízení a lidských zdrojů. Ověřit jejich fungování auditem s
cílem dosažení jejich racionálního průběhu.

3.3 V souvislosti s realizací projektu Kampus realizovat organizační a personální změny.

4. PRIORITY - ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU

4.1 Využít dotačních zdrojů MŠMT k realizaci rozvojových projektů v oblasti následujících
priorit

4.1.1 Projektová dokumentace na vybrané stavby v Kampusu.

4.1.2 Plnění 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.

4.1.3 Zabezpečení studijních programů z hlediska technického vybavení – přístroje a
laboratoře na základě principu sdílení.

4.1.4 Rozvoj informačních technologií pořízením HW a obslužného SW pro
zabezpečení centrálních IS.
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4.1.5 Podpora zapojení UJEP do procesu mezinárodní spolupráce vysokých škol v
rámci projektů podporovaných dotacemi z EU včetně přípravy projektů
předkládaných do operačních programů.

4.1.6 Mezinárodní mobilita studentů vysokých škol – vysílání studentů na základě
mezinárodních smluv.

4.1.7 Rozvoj Univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání.

4.1.8 Podpora tvůrčího volna akad. pracovníků na přípravu k habilitačnímu a
jmenovacímu řízení.

4.1.9 Využití inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci.

4.1.10 Účast na projektu tvorby informačního systému odhalování plagiátu
v závěrečných pracích.

4.1.11 Účast na centralizovaném projektu procesního auditu Vysokých škol.

4.1.12 Zkvalitnění knihovních služeb všem čtenářům UJEP. Možnost přímé
implementace do plánované Univerzitní vědecké knihovny.

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“, MPO ČR „Podnikání a inovace“ a MŽP ČR „Životní prostředí“ a MPSV
„Lidské zdroje a zaměstnanost“.

4.2.2 Využít možnosti předkládání projektů a získání grantových prostředků z
Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ se zaměřením na
rozvoj v oblastech nabídky vzdělávacích programů, zvyšování kvalifikace
pracovníků a podpory lidských zdrojů pro VaV na jednotlivých součástech
v souladu s jejich dlouhodobým záměrem.

4.2.3 Pokračovat v intenzivní přípravě projektů do Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace (OP VaVpI) se zaměřením na vybudování, rekonstrukci a rozvoj
vzdělávacích a výzkumných kapacit v areálu kampusu. Jedná se především o
následující projekty a jejich přípravu tak, aby mohly být předloženy v rámci
nejbližších výzev do OP VaVpI (v závislosti na konečném znění a podmínkách OP
VaVpI):
q Univerzitní vědecká knihovna (priorita 4),
q Univerzitní výzkumné a vzdělávací laboratorní centrum (priorita 4),
q Regionální výzkumné centrum (priorita 2),
q Výstavba vzdělávací infrastruktury pro FVTM (priorita 4 ),
q Výstavba vzdělávací infrastruktury pro PřF (priorita 4),
q Výzkumné centrum regionálního rozvoje VYCERRO a Výzkumné centrum

pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (priorita 2).

4.2.4 Pokračovat v intenzivní přípravě projektů do Operačního programu „Výzkum
a vývoj pro inovace“ se zaměřením na vybudování, rekonstrukci a rozvoj
vzdělávacích a výzkumných kapacit v areálu kampusu.

4.2.5 Usilovat o zapojení a získání projektů i v rámci dalších alternativních možností
financování aktivit na UJEP ze strukturální fondů a dalších zdrojů EU (další
operační programy, komunitární programy EU - zejména 7. rámcový program
apod.).

4.2.6 Podporovat spolupráci UJEP s dalšími subjekty (veřejný i soukromý sektor atd.)
při přípravě a realizaci projektů (např. v rámci Operačího programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblast Partnerství a sítě).

4.2.7 Dále zintenzivnit a zkvalitnit metodickou a administrativní podporu v rámci
činnosti operačních programů (zprostředkovávání informací, konzultace
projektových záměrů, předkládání projektů).
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4.2.8 Zaměřit se na vnitřní kontrolu realizace projektů v souladu s vnitřními předpisy,
pravidly a zároveň dle podmínek čerpání dotací daných poskytovatelem a
dotčených právních předpisů.

5. KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA

5.1 Studenti, pracovníci

5.1.1 Zvyšovat bezpečnost studentů na kolejích, např. formou vstupu na koleje přes
turniket na ID kartu nebo vybavením vrátnic monitorovacím zařízením
a vybraných prostor kamerovým systémem.

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

5.1.3 Pravidelně pořádat setkání zástupců vedení UJEP se členy Kolejní rady.

5.1.4 Podpořit studenty při organizaci a propagaci studentského Majálesu.

5.1.5 Ve Zpravodaji věnovat větší prostor informacím ze studentského života.

5.1.6 Usilovat o zlepšení ubytovacího standardu na kolejích UJEP.

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

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

5.1.9 Připravit další možnosti čerpání sociálního fondu pro pracovníky UJEP.

5.2 Regionální spolupráce

5.2.1 Spolupracovat s  firmami a institucemi regionu  na přípravě  a podávání návrhů
projektů v rámci Operačních programů.

5.2.2 Ve spolupráci s vytipovanými zástupci zaměstnavatelů v regionu uspořádat
veletrh pracovních příležitostí pro absolventy UJEP – Den Kariéry. Zakládat
participaci největších zaměstnavatelů v regionu na vzdělávání ve vytipovaných
studijních oborech.

5.2.3 Prostřednictvím fakult pokračovat v budování sítě aktivně spolupracujících
absolventů.

5.2.4 Rozšiřovat „živou vazbu“ na profesní komory (průmysl, obchod, audit) a asociace
s cílem dlouhodobé podpory vážnosti studia v regionu.

5.2.5 Zviditelnit regionální kontakty v rámci oslav 55 let vysokoškolského vzdělávání
v regionu.

5.3 Propagace - Public relations

5.3.1 Nadále pracovat na jednotném vizuální stylu UJEP a jejích součástí a na jeho
implementaci na UJEP.

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 Pokračovat ve vydávání Zpravodaje UJEP jako měsíčního periodika
s příležitostnými prezentačními speciály. Více zapojit do tvorby studenty.

5.3.4 Nadále informovat média o činnosti UJEP, zintenzivnit propagaci budování
Kampusu UJEP.

5.3.5 Propagovat 55. výročí vysokoškolského vzdělávání v regionu a 140. výročí úmrtí
J. E. Purkyně.
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5.3.6 Organizovat „Dny vědy a umění na UJEP“ a koordinovat je s dalšími aktivitami
UJEP, podporovat další ročníky „Studentského Majálesu“ s cílem propagovat a
popularizovat vědecké a umělecké činnosti univerzity na veřejnosti. Více se
zaměřit na využívání přímých kontaktů na střední školy v regionu.

5.3.7 Pokračovat v pořádání Dne rektorky UJEP a Plesu UJEP. Zvýšit jejich propagaci
mezi studenty a akademickými pracovníky UJEP i na veřejnosti.

5.3.8 Nadále prezentovat aktivity UJEP členům Spolku absolventů a přátel UJEP
prostřednictvím Zpravodaje.

6. FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST

6.1 Pokračovat v investiční výstavbě v Kampusu UJEP.

6.2 Zajištění finančních prostředků v rámci programového financování investičních akcí  v
areálu Kampusu UJEP i mimo něj .

6.3 Pokračovat v úsilí o prodej či pronájem internátů a vily Hönig v areálu Vaňov.

6.4 Pokračovat v záměru revitalizace objektu „Schichtovy“ vily ve Vaňově.

6.5 Zajistit rozšíření přístupového systému budovy FŽP a budovy FF Velká Hradební 15
aplikací ID karet.


