STRATEGICKÝ ZÁMĚR
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

na období od roku 2021
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Strategický záměr Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na období od roku
2021:
 projednala Vědecká rada UJEP dne 19. ledna 2021
 schválil Akademický senát UJEP dne 3. února 2021
 schválila Správní rada UJEP dne 18. března 2021
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PREAMBULE
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naplňuje roli nejvýznamnější a nezastupitelné vědecko-výzkumné,
umělecké a vzdělávací instituce Ústeckého kraje a roli významného aktéra a partnera v sociálně ekonomických vztazích na
regionální, národní a mezinárodní úrovni. Strategický záměr Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je klíčovým
dokumentem, který vymezuje priority a strategické cíle jejího rozvoje na období od roku 2021 s platností do roku 2030.
Strategický záměr Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na období od roku 2021 kontinuálně navazuje na
předchozí strategické dokumenty UJEP:
 Dlouhodobý záměr Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016–2020 a jeho každoroční
aktualizace
 Plány realizace Strategického záměru UJEP v jednotlivých letech
 Bilanční zprávy o plnění Plánu realizace Strategického záměru UJEP v jednotlivých letech
 Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2013 -2017
 Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018 -2019
 Vlastní hodnotící zprávy o tvůrčí činnosti fakult 2014 -2018
 Strategická opatření pro posílení internacionalizace na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 Strategie vědy a výzkumu na UJEP 2020+
Strategický záměr Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na období od roku 2021 se opírá o strategické
dokumenty na mezinárodní, národní i regionální úrovni, zejména:
 Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) a jeho návazná komuniké
 Inovační strategie České republiky 2019–2030
 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+
 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
 Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021
 Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021
 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje
 Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

VIZE 2030
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je názorově pestré společenství studentů a zaměstnanců, silná,
konstruktivní a uznávaná instituce, vytvářející stabilní mezinárodní vazby, s jasně vyprofilovanými excelentními
interdisciplinárními vědeckovýzkumnými a uměleckými směry. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bude
ve všech svých uskutečňovaných činnostech dbát na maximální možnou míru kvality a odpovědnosti, bude aplikovat a rozvíjet
IT technologie a informační systémy pro podporu vzdělávací a tvůrčí činnosti, bude reflektovat nové potřeby a výzvy
společnosti, trhu práce a technologického rozvoje. Při dosahování stanovených strategických cílů rozvoje bude současně ctít
své společenské poslání – být aktivní nositelkou a šiřitelkou vzdělanosti, morálních a společenských hodnot.

STRATEGIE
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je instituce zaměřená na široké spektrum oborů ekonomických,
environmentálních, humanitních, pedagogických, přírodovědných, sociálních, technických, uměleckých a zdravotnických.
Strategie univerzity vychází z její role vzdělávací, vědeckovýzkumné a kulturní instituce, která jí umožnuje naplňovat nejen
národní a mezinárodní záměry v oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti, ale také aktuální potřeby Ústeckého kraje, jakožto
strukturálně postiženého regionu. Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s vyšší mírou nezaměstnanosti, podprůměrnou úrovní
vzdělanosti a záporným migračním saldem vysokoškolsky vzdělaných. Univerzita bude v rámci svých činností hledat takové
cesty, které povedou ke snížení míry nezaměstnanosti a růstu vzdělanosti tím, že bude odpovědně reagovat na
socioekonomické potřeby regionu inovací svých studijních programů, rozšířením nabídky vzdělávání pro osoby se specifickými
potřebami a zapojením do národní a mezinárodní spolupráce s implementací příkladů dobré praxe, bude podporovat profesně
zaměřené trhem vyžadované studijní programy, které budou primárně v souladu s uplatněním v regionu. Univerzita bude dále
prioritně stimulovat vyprofilované excelentní interdisciplinární vědeckovýzkumné a umělecké směry. Naplňování role univerzity
v oblasti vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činnostech bude uskutečňováno vzájemnou spoluprací s institucemi na
úrovni národní a mezinárodní, vládními a nevládními organizacemi a spoluprací s aplikační sférou. Stanovených cílů bude
dosahováno na základě kvalitního řízení činností na univerzitě, efektivního financování využívajícího zdrojů národních
dotačních programů, evropských strukturálních fondů, mezinárodních programů a zdrojů ze vzájemné spolupráce univerzity a
aplikační sféry, s podporou elektronizace a automatizace agend a administrativních činností.
Opatření označená symbolem

budou podpořena z Programu na podporu strategického řízení VŠ pro roky 2022-2025.
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1. ROZVÍJET KOMPETENCE STUDUJÍCÍCH PŘÍMO RELEVANTNÍ
PRO ŽIVOT A PRAXI V 21. STOLETÍ
Hlavní cíle:
Připravovat studující pro dlouhodobé uplatnění v praxi v kontextu sociálních a technologických změn, rozvíjet
jejich kompetence posilováním relevance studia směrem ke kariérním perspektivám, flexibilitě a pozitivnímu
vztahu k učení. Rozvíjet kvalitu vzdělávání a nástroje pro její zajišťování, respektovat a posilovat vazbu studia na
budoucí uplatnění, rozvíjet kompetence vyučujících, posilovat mezinárodní rozměr vzdělávací činnosti.
1.1

V součinnosti s Radou pro vnitřní hodnocení UJEP systematicky zdokonalovat nástroje systému vnitřního
zajišťování a hodnocení kvality, reflektovat zkušenosti z jiných vysokých škol (tuzemských i zahraničních) a
relevantní dokumenty mezinárodních organizací.

1.2

K rozhodování Rady pro vnitřní hodnocení UJEP využívat posudky externích odborníků na vysokoškolskou
pedagogiku a tvorbu studijních programů a expertů s přehledem o mezinárodních trendech ve vzdělávání,
současně reflektovat doporučení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

1.3

Zasadit se o zvýšení prestiže kvalitní výuky a o posílení pozitivní motivace akademických pracovníků
prostřednictvím speciálních cen rektora a dalších nástrojů k poskytování kvalitního vysokoškolského vzdělání.

1.4

Pro podporu kvality vzdělávací činnosti začlenit kvalitu výuky mezi kritéria Kariérního řádu UJEP a pravidel pro
hodnocení akademických pracovníků přijatých na fakultách. K tomu uplatňovat širokou škálu nástrojů včetně
studentských anket a přímých rozhovorů se studenty a akademickými pracovníky.

1.5

U všech typů a profilů studijních programů aplikovat důsledně metodiku tvorby studijních plánů respektující kreditní
systém ECTS a přístup založený na výsledcích učení.

1.6

Využívat potenciál k integraci vzdělávací činnosti, a to jak v rámci fakult, tak i napříč fakultami univerzity. Dbát na
vzájemnou informovanost a komunikaci garantů studijních programů působících ve stejných oblastech vzdělávání.
Prohlubovat komunikaci oborových didaktiků působících v různých typech studijních programů v oblasti vzdělávání
Učitelství, k tomu využívat iniciativy Centra podpory přírodovědného vzdělávání a dalších platforem.

1.7

Při tvorbě studijních plánů dbát nejen na rozvoj odborných kompetencí studentů, ale i na rozvoj jejich hodnotové
orientace a obecnějších intelektuálních, kulturních a sociálních kompetencí, včetně těch, které umožňují adaptaci
na změny ve společnosti. Jako jeden z nutných výsledků učení u všech typů a profilů studijních programů stanovit
minimální jazykové kompetence absolventů (doporučená minimální úroveň B1).

1.8

U studentů rozvíjet kompetence k podnikání, tvorbě inovací, působení ve sféře kreativních průmyslů a adaptaci na
technologické a společenské změny. Podporovat jejich zapojování do inovačních činností, včetně aktivit Inovačního
centra Ústeckého kraje a Centra transferu technologií a znalostí UJEP.
návaznost na operační cíl 1.C

1.9

Při respektování standardů jednotlivých typů a profilů studijních programů a existujících profesních nebo oborových
standardů využívat interaktivní metody výuky (studentské projekty, praktické workshopy, simulace), reflektované
praxe a stáže.

1.10

Při realizaci studijních programů využívat diverzifikovaných forem spolupráce s externími partnery, umožňovat jim
zapojování do výuky, vedení praxí a stáží, vypisování témat závěrečných prací, zapojování studentů do společných
projektů. Praxe a stáže realizované u vnějších partnerů pravidelně evaluovat a implementací interních metodik
vedení praxí zefektivňovat metodickou a organizační podporu jejich realizace.
návaznost na operační cíl 1.C

1.11

Při rozvoji studijních programů reflektovat požadavky trhu práce, do přípravy a inovací studijních programů
zapojovat externí partnery. V souvislosti s vývojem směrem k Průmyslu 4.0, digitalizací technologií v oblasti
kreativních průmyslů a nově vznikajícími povoláními průběžně inovovat souvisejících studijních programů a jejich
zázemí.

1.12

V cílových skupinách (zejména středoškolští učitelé, výchovní poradci, uchazeči o studium aj.) podporovat
informovanost o odlišnostech výstupů akademicky a profesně zaměřených studijních programů.

1.13

Realizovat podpůrná opatření pro zvýšení úspěšnosti studia, včetně využívání inovativních metod výuky, vhodné
organizace studia, aktualizace kurikula a posilování predikční validity přijímacího řízení, posilovat pozitivní motivaci
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studentů k efektivnímu učení, včasně a setrvale rozvíjet jejich povědomí o praktickém uplatnění osvojovaných
poznatků.
1.14

Rozvíjet stipendijní politiku univerzity, posilovat povědomí studentů o dostupných formách stipendií. Stipendijní
programy zacílit na podporu činností, které přispívají ke zvýšení kvality studia, rozvíjejí odborné i přenositelné
kompetence studentů nebo podporují jejich akademickou a sociální integraci (aktivní zapojování studentů do výuky
nebo života univerzity, včetně činnosti studentských spolků).

1.15

Studentským spolkům, které propojují akademickou obec univerzity, poskytovat materiální zázemí a finanční i
organizační podporu pro jejich činnost.

1.16

Studentům, kteří se aktivně připravují a reprezentují univerzitu v národních nebo mezinárodních oficiálních
sportovních soutěžích, vytvářet adekvátní studijní, materiální a finanční podmínky, které budou podporovat a
rozvíjet jejich sportovní přípravu a výsledky. Současně podporovat Vysokoškolské sportovní centrum jako garanta
sportovní reprezentace na UJEP.
návaznost na operační cíl II.8

1.17

Vytvářet podmínky pro počáteční a průběžné vzdělávání akademických pracovníků v oblasti vysokoškolské
didaktiky, kultivaci jejich pedagogických dovedností a sdílení didaktických zkušeností.

1.18

Při akreditaci nových studijních programů Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství nebo při jejich
schvalování Radou pro vnitřní hodnocení UJEP začleňovat do studijních plánů prvky internacionalizace dle typu a
profilu studijního programu (mobility studentů, předměty vyučované v cizím jazyce).

1.19

Aktivně zapojovat do vzdělávací činnosti zahraniční odborníky a zvýšit jejich podíl na výuce ve studijních
programech realizovaných na univerzitě. Realizovat kurzy vybraných disciplín pro české studenty v cizím jazyce
zahraničními nebo interními vyučujícími. Zapojení zahraničních odborníků podpořit cíleně vypsanými grantovými
programy.
návaznost na operační cíl I.1.B

1.20

Nadále podporovat a propagovat mobility studentů v bakalářských a magisterských studijních programech, vytvářet
podmínky pro mobility akademických a dalších pracovníků. Pravidelně zveřejňovat informace o možnosti zapojení
do mobilitních programů a tyto programy na univerzitě aktivně propagovat.
návaznost na operační cíl I.1.B

2. ZLEPŠIT DOSTUPNOST A RELEVANCI FLEXIBILNÍCH FOREM
VZDĚLÁVÁNÍ
Hlavní cíle:
Rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku dalšího vzdělávání poskytovaného flexibilními formami vzdělávání jak v
akreditovaných studijních programech, tak v rámci celoživotního vzdělávání, rozšiřovat dostupnost informačních
zdrojů a podporovat jejich otevřenost a zlepšovat dostupnost pro široký okruh cílových skupin. Rozvíjet kariérové
poradenství se zřetelem ke zvyšování povědomí o možnostech dalšího vzdělávání a zlepšovat možnosti přístupu
k němu. Rozvíjet nabídku studijních programů a jednotlivých kurzů pro zahraniční zájemce o studium.
2.1

V prezenční formě studia podporovat využívání distančních metod vzdělávání realizovaného formou blended
learning, za tím účelem vypracovat a implementovat interní metodiky jeho realizace na fakultách. Rozvíjet nabídku
flexibilních forem vzdělávání - kombinovaných a distančních forem studia, krátkých kurzů celoživotního vzdělávání
(letních škol, intenzivních školení) a v případě průběžných kurzů celoživotního vzdělávání jejich distančních forem.
návaznost na operační cíl 2.A

2.2

Pro podporu individualizace vzdělávacího procesu a digitalizace vzdělávací nabídky rozvíjet systém elektronických
studijních opor a multimediálních učebních pomůcek pro kombinovanou a distanční formu vzdělávání, tj. vytvářet
a zpřístupňovat nové elektronické studijní materiály určené pro vzdělávání v kombinované a distanční formě.
návaznost na operační cíl 2.A

2.3

V co nejširší možné míře poskytovat veřejnosti otevřený přístup ke vzdělávacím zdrojům vytvořeným v rámci činnosti
univerzity (online studijní materiály, nástroje, publikace aj.).
návaznost na operační cíl 2.B
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2.4

Ve vnitřních předpisech a normách ukotvit procesy uznávání zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení,
nostrifikací a uznávání výsledků předchozího učení v dalším studiu. Při této implementaci reflektovat metodická
doporučení MŠMT.
návaznost na operační cíl I.3.A

2.5

Další rozvoj celoživotního vzdělávání odvíjet od měnících se podmínek ve společnosti, potřeb praxe, regionu a
rozdílných cílových skupin včetně seniorů. K tomu využívat zpětnou vazbu od představitelů kraje, měst, obcí,
zaměstnavatelů, jakož i jednotlivých cílových skupin.
návaznost na operační cíl 2.B a II.12

2.6

V rámci UJEP ve spolupráci s fakultami koordinovat a poskytovat celoživotní vzdělávání. Realizovat kurzy vedoucí
k získání odborných způsobilostí potřebných pro získání kvalifikací popsaných v Národní soustavě kvalifikací. Pro
podporu těchto kroků transformovat oddělení celoživotního vzdělávání rektorátu na Centrum celoživotního
vzdělávání UJEP.
návaznost na operační cíl 2.B

2.7

Podpořit další rozvoj kariérového poradenství. Posilovat povědomí absolventů o nabídce dalšího vzdělávání
poskytovaného univerzitou, ve spolupráci s Úřadem práce dále též povědomí veřejnosti o nabídce celoživotního
vzdělávání jako rekvalifikačních kurzů. K tomu rozšířit činnost Poradenského centra UJEP a personálně podpořit
činnost jeho kariérové poradny.
návaznost na operační cíl 2.B

2.8

Kvantitativně i kvalitativně rozvíjet společné studijní programy se zahraničními vysokými školami (double, joint či
multiple degree). Implementovat do vnitřních norem univerzity proces tvorby a realizace těchto společných studijních
programů.

2.9

Kvalitativně i kvantitativně rozvíjet studijní programy v cizím jazyce, za sledované období zdvojnásobit počet
studijních programů akreditovaných v cizím jazyce a zintenzivnit jejich nabídku pro uchazeče.

2.10

S významným zastoupením distančních a interaktivních metod udržovat širokou nabídku kurzů v cizím jazyce pro
zahraniční studenty, trvale rozvíjet a rozšiřovat výuku českého jazyka a reálií pro zahraniční studenty.

2.11

Podporovat činnost mezinárodního studentského klubu (ESN), zajistit udržitelnost jeho fungování (vedení i „buddy“
systému) a aktivně rozvíjet spolupráci univerzity a jednotlivých fakult (koordinátoři Erasmus+) s ESN.

3. ZVÝŠIT EFEKTIVITU A KVALITU DOKTORSKÉHO STUDIA
Hlavní cíle:
Nastavovat a rozvíjet nástroje pro zvyšování efektivity a kvality doktorských studií, poskytovat kvalitní zázemí a
podporu pro úspěšné studium a vytvářet podmínky pro snižování studijní neúspěšnosti. Otevírat možnosti
integrace studentů a absolventů do odborných komunit, dbát na podporu excelence vytvořením odpovídajících
podmínek. Posilovat otevřenost a internacionalizaci doktorského studia.

3.1

Zdokonalovat systém vnitřního zajišťování a hodnocení kvality doktorského studia a průběžně jej implementovat do
souvisejících vnitřních předpisů a norem.
návaznost na operační cíl 3.D

3.2

Vymezit standard školitele (zejména kvalifikační požadavky, pravomoci, rozsah zodpovědnosti). Při hodnocení
školitelů důsledně aplikovat Kariérní řád UJEP a pravidla hodnocení pracovníků přijatá na fakultách.

3.3

Stanovit pravidla pro úpravu průběhu doktorského studia v souvislosti s rodičovstvím či péčí doktoranda o blízkou
osobu.

3.4

Rozšířit činnost relevantních pracovišť univerzity o poskytování podpůrných služeb pro doktorandy (rešeršní služby,
služby v oblasti zajišťování zahraničních mobilit, přípravy projektových žádostí, řízení projektů, finančního řízení aj.).
Finančně podporovat činnost doktorských škol.
návaznost na operační cíl 3.C

3.5

Posílit externí a mezinárodní prvky při hodnocení výsledků učení a výzkumu studentů doktorských studijních
programů. Do komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací začleňovat zahraniční odborníky.
návaznost na operační cíl 3.C
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3.6

Podporovat začleňování absolventů doktorského studia do odborné komunity na národní a mezinárodní úrovni,
v akademické sféře i mimo ni.

3.7

Naplňovat závazek vyplývající z ocenění „HR Award“. Personální politiku uskutečňovat v souladu s principy
Evropské charty pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a Etického kodexu
UJEP.

3.8

V magisterských studijních programech vyhledávat talentované studenty a získávat je pro jejich další osobnostní
rozvoj v doktorském studiu se současným zapojením do aktivní akademické činnosti. Excelentní studenty po
ukončení doktorského studia získávat pro pozice postdoktorandů a vytvářet jim adekvátní pracovní, motivační a
finanční podmínky pro jejich následnou habilitaci.

3.9

Nadále povinně zařazovat, podporovat a propagovat mobility studentů v doktorských studijních programech,
implementovat další prvky pro posilování internacionalizace. Mobilita bude povinnou součástí individuálního
studijního plánu studenta.
návaznost na operační cíl I.1.B

4. POSILOVAT STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ
KAPACIT V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE NA VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH
Hlavní cíle:

V souladu s implementací Metodiky hodnocení výzkumných organizací (Metodika 2017+) přijímat opatření pro zvyšování
kvality a konkurenceschopnosti výzkumu a výzkumného prostředí, nastavit procesy, podmínky a infrastrukturu pro podporu
prioritních výzkumných směrů, týmů a aktivit se zřetelem k vysoké míře internacionalizace, usilovat o zvyšování podílu
získaných excelentních mezinárodních výzkumných projektů. Budovat partnerské sítě na národní i mezinárodní úrovni, rozvíjet
spolupráci s aplikační sférou a podporovat transfer výsledků a znalostí do praxe.
4.1

Každoročně sledovat a vyhodnocovat rozsah a kvalitu tvůrčí činnosti pomocí souboru kritérií, dle kterých se budou
vyhodnocovat změny výkonnosti sledovaných činností se zřetelem ke struktuře oborů FORD, doktorským studiím a
profilu studijního programu. Na základě monitoringu výkonnosti pak přijímat taková opatření, která povedou ke
zvýšení kvality a konkurenceschopnosti tvůrčí činnosti na UJEP. Současně využít nastavený model podpory
úspěšných výsledků tvůrčí činnosti.

4.2

Podporovat zvyšování podílu kvalitních bibliometrických výsledků, a to publikacemi v uznávaných periodikách
uvedených v mezinárodních citačních databázích (Web of Science nebo Scopus) s ohledem na jejich rating (D1, Q1
nebo Q2). Společně usilovat o meziroční zlepšení hodnocení jednotlivých bibliometrických a nebibliometrických
výsledků, které jsou vybírány v rámci sběru kvalitních výsledků, sledovat každoroční hodnocení odborných
hodnoticích panelů a vycházet z nich při rozhodování o výběru kvalitních výsledků za celou univerzitu. Zvyšovat podíl
výsledků umělecké činnosti se zásadním a objevným významem mezinárodního a celostátního kontextu.

4.3

V oblasti podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) implementovat nová pravidla
rozdělení podpory na základě kvalitních výsledků a oblastí relevantních pro tvůrčí činnost (např. bibliometrické a
nebibliometrické výsledky, výsledky umělecké činnosti se zásadním a objevným významem mezinárodního a
celostátního kontextu, kvalifikační struktura, objem smluvního výzkumu, doktorandi, postdoktorandi, objem a rozsah
národních a mezinárodních projektů, aktivní mezinárodní spolupráce, mobility v oblasti tvůrčí činnosti aj.).

4.4

Z podpory DKRVO vyčlenit finanční prostředky, které budou určeny na celouniverzitní oblasti podpory tvůrčí činnosti
a vědní oblasti, ve kterých dosahujeme špičkových a excelentních výsledků, získáváme významné vědecké projekty
s národním a mezinárodním dopadem, zapojujeme špičkové zahraniční odborníky, rozvíjíme doktorské studijní
programy a usilujeme o kvalifikační růst pracovníků.

4.5

V oblasti interních, národních a mezinárodních grantů a projektů nadále podporovat, rozvíjet a zlepšovat činnosti
Centra projektového servisu a Interní grantové agentury, které společně tvoří systém „Grant Office“ na UJEP. Zajistit
adekvátní personální kapacity pro podporu administrativních, koordinačních a metodických činností, elektronizaci
procesů spojených s grantovou a projektovou činností a servis v oblasti internacionalizace tvůrčí činnosti.

4.6

Nadále usilovat a budovat všestranný rozvoj kapacit pro špičkový a excelentní výzkum, zvyšovat atraktivitu výzkumu
s ohledem na budování nových strategických partnerství s aplikační a veřejnosprávní sférou.
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4.7

Zvyšovat podporu vyprofilovaných celouniverzitních výzkumných směrů. Jedná se o výzkumný směr MATEQ z
oblasti technických a přírodních věd (reflexe problematiky nových progresivních materiálů, nanotechnologií,
biotechnologií, IT a transformace surovinové a energetické politiky v regionu) a výzkumný směr SMART z oblasti
ekonomické, environmentální a veřejnosprávní (reflexe problematiky klimatických změn, sucha, transformace
regionu, sociálního začleňování, regulace a behaviorálních studií). V těchto směrech aktivně vyhledávat a rozvíjet
výzkumná témata s celospolečenským dopadem se současným zahrnutím aktuálních témat a potřeb regionu, priorit
národních a mezinárodních politik výzkumu (např. NRIS3), platforem a strategií v oblasti vědy a výzkumu.
Podporovat výzkum a implementaci inovací v oblasti kreativních průmyslů v návaznosti na umělecké vzdělávací
směry jako jeden z klíčových nástrojů pro akceleraci rozvoje celkového společenského prostředí města a regionu.
Podporovat a rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti humanitních a společenských věd s cílem poznání
struktury regionu a možností jeho transformace v kontextu ČR i EU

4.8

Pravidelně vzdělávat pracovníky v oblasti duševního vlastnictví, podporovat transfer výsledků a znalostí do praxe a
rozvíjet činnosti Centra transferu technologií a znalostí. Při publikaci výsledků tvůrčí činnosti využívat převážně zdroje
na bázi „Open Access“.

4.9

Vytvářet podmínky pro mezisektorovou spolupráci, a to budováním adekvátních kapacit pro efektivní dlouhodobou
spolupráci s aplikační sférou s vysokým potenciálem využití výsledků v praxi.

4.10

Vhodnou formou kontinuálně rozvíjet přenos poznatků z tvůrčí činnosti do všech forem vzdělávání. K tomu využít
nových nástrojů komunikace, které jsou pro cílovou skupinu srozumitelné a pochopitelné.

4.11

Ve spolupráci s oddělením marketingu a propagace a externími spolupracovníky komunikovat a prezentovat
významné počiny a úspěchy v oblasti tvůrčí činnosti, představovat úspěšné a uznávané pracovníky a studenty,
propagovat externí spolupráci s aplikační, veřejnosprávní a kulturní sférou, zvýšit povědomí veřejnosti o výzkumné
infrastruktuře, přístrojovém a laboratorním vybavení a celkově budovat mediální obraz univerzity jako úspěšné,
moderní a všeobecně uznávané instituce.
návaznost na operační cíl II.10

4.12

Podpořit rozvoj internacionalizace tvůrčí činnosti zřízením „Welcome Office“ s ohledem na potřeby univerzity a
akademických pracovníků v oblasti podpory mezinárodní projektové činnosti, mezinárodních konferencí a odborných
workshopů, propagace tvůrčí činnosti v mezinárodním měřítku, in/out mobilit pracovníků v rámci tvůrčí činnosti a
zajištění s tím souvisejících personálních kapacit pro podporu administrativních, metodických a koordinačních
činností. Využívat možnosti spolupráce se zahraničními agenturami s podporou Domu zahraniční spolupráce.

4.13

Vytvářet sítě partnerských spolupracujících organizací pro společné budování špičkových a excelentních
výzkumných týmů, společně usilovat o získání významných mezinárodních výzkumných projektů (ERC, Horizon
Europe, COST, aj.), účastnit se prestižích mezinárodních vědeckých konferencí, propagovat významné počiny
v oblasti tvůrčí činnosti a tím rozvíjet internacionální vědecko-výzkumné prostředí na univerzitě.

4.14

Budovat aktivní zastoupení univerzity v organizačních strukturách národních a mezinárodních organizací, klastrech,
konsorciích, odborných platformách a komisích, spolcích a podílet se tak na určování a směřování těchto orgánů a
jejich politik tvůrčí činnosti ku prospěchu UJEP.

5. BUDOVAT KAPACITY
VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

PRO

STRATEGICKÉ

ŘÍZENÍ

Hlavní cíle:

Kvalifikovaně a kompetentně určovat strategické priority univerzity v souladu se společenskými potřebami a společenskou
odpovědností, dbát na zajišťování kvality všech svých činností a rozvíjet systém jejich hodnocení. Rozvíjet kapacity pro
analytické, strategické a další činnosti, rozhodovat, plánovat a rozvíjet priority na základě relevantních dat a informací. Rozvíjet
a zdokonalovat procesy, nástroje a mechanismy pro práci s lidskými zdroji. Systematicky podporovat pozitivní vnímání
univerzity, propagovat její činnosti a rozšiřovat spolupráci s relevantními aktéry na národní i mezinárodní úrovni.
5.1

Rozvíjet a zdokonalovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností UJEP zejména prostřednictvím elektronizace agend a odstraňování duplicit. K tomu využívat relevantní
nástroje a funkcionality informačních systémů.
návaznost na operační cíl 5.B a 5.D
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5.2

V souladu se strategickým řízením univerzity zřídit oddělení strategií a analýz, rozvíjet kapacity směřující k tvorbě
analýz, vyhodnocování strategií, zajišťování nezávislých evaluací jejich implementace, plánů rozvoje, datových
souborů a dalších podkladů s cílem kvalitně připravovat, projednávat, implementovat a evaluovat strategické
dokumenty, komunikovat je s relevantními aktéry a optimalizovat strategické plánování.

5.3

Vytvořit fond pro realizaci interní univerzitní soutěže na podporu inovací a modernizaci výuky na úrovni studijních
programů, zajistit stabilní financování této soutěže.

5.4

Usilovat o zvyšování podílu rozpočtového ukazatele K, optimalizovat a rozvíjet mechanismy rozdělování finančních
prostředků, a to včetně prostředků určených na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, s cílem podpořit
rozvoj v prioritních strategicky určených oblastech univerzity.

5.5

V maximální míře posilovat odborné kapacity orgánů univerzity a fakult, zapojovat je do diskuse k implementaci
strategických dokumentů a mechanismům rozdělovaní finančních prostředků.

5.6

Posilovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi vysokými školami na úrovni národních grémií, relevantních programů
a dalších platforem, vyhledávat příležitosti pro sdílení dobré praxe. Rozvíjet spolupráci a přenos dobré praxe uvnitř
univerzity, budovat společnou identitu instituce.
návaznost na operační cíl 5.B

5.7

Pro práci s lidskými zdroji, hodnocení a odměňování akademických pracovníků, využívat stávající informační
systémy (IS Hodnocení akademických pracovníků) a další nástroje pro rozvoj (Kariérní řád, plány personálního
rozvoje), při strategickém rozhodování se opírat o analytické materiály a data.
návaznost na operační cíl 5.D

5.8

Rozvíjet kapacity zajišťující péči o lidské zdroje a podpůrné služby pro pracovníky, včetně poradenství a nabídky
služeb pro pečující rodiče.

5.9

Usilovat o kontinuální naplnění standardů pro udržení ocenění HR Award jako jednoho z pilířů vnitřního systému
zajišťování kvality. Připravovat a naplňovat aktivity akčních plánů v souladu s principy charty a kodexu.
návaznost na operační cíl 5.D

5.10

Pravidelně se zapojovat do světových žebříčků hodnocení univerzit, jako jsou THE World University Rankings a QS
World University Rankings.

5.11

Pro podporu pozitivního vnímání a budování společné identity univerzity systematicky rozvíjet univerzitní Oddělení
marketingu a propagace zodpovědné za koordinaci přípravy a kontrolu relevantních výstupů UJEP. Vytvořit a
naplňovat univerzitní marketingovou strategii (s přesahem na činnost jednotlivých součástí), která povede ke vnímání
univerzity jako silného regionálního, národního i evropského partnera.
návaznost na operační cíl 5.B

5.12

Rozvíjet aktivity Spolku absolventů UJEP tak, aby došlo k postupnému navýšení počtu členů v tomto spolku. Pořádat
pro členy spolu pravidelné akce a nabízet jim informace související s činností univerzity a další benefity. Tím posilovat
identifikaci absolventů se svou univerzitou a vytvářet příležitosti k setkávání se studujícími a pracovníky.
návaznost na operační cíl 5.B

5.13

Naplňovat cíle dokumentu Strategická opatření pro posílení internacionalizace na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a rozvíjet aktivity v něm uvedené. Každoročně tato opatření vyhodnocovat a aktualizovat na další rok.
návaznost na operační cíl I.2.B

5.14

Postupně navyšovat počet zahraničních studentů (mobilitní i degree studenti) a akademických a výzkumných
pracovníků na univerzitě a integrovat je do života akademické obce UJEP. Tím také aktivně rozvíjet
internationalisation at home, čímž dojde ke komplexní internacionalizaci na institucionální úrovni.
návaznost na operační cíle I.1.B a I.5.A

5.15

Aktivní účastí na mezinárodních výstavách a veletrzích propagovat možnosti studia na univerzitě jak v českém, tak
i v cizím jazyce.
návaznost na operační cíl I.4.A

5.16

Aktivně naplňovat cíle a politiku dokumentu Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027. Začít realizovat i tzv.
blended mobility.
návaznost na operační cíl I.1.B

5.17

Podporovat kvalitní jazykovou vybavenost studentů, akademických, výzkumných i administrativních pracovníků. U
studentů bude cizí jazyk povinnou součástí studijních pánů, pracovníkům pak budou nabízeny kurzy cizích jazyků
pro rozvoj jejich jazykových kompetencí.
návaznost na operační cíl 5.D
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5.18

Rozvíjet a posilovat roli UJEP v rámci přeshraniční spolupráce. Systémově a pravidelně spolupracovat s
univerzitami, vysokými školami, firmami i dalšími institucemi v zahraničí.

5.19

Svou vzdělávací, tvůrčí a další činností reagovat na potřeby Ústeckého kraje, přispívat k řešení jeho problémů v
ekonomické, environmentální, kulturní, sociální, vzdělávací, technologické a zdravotní oblasti. Ve spolupráci
s vedením kraje řešit zakázky a projekty s významným dopadem pro Ústecký kraj.

5.20

Spolupracovat se zástupci Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, Krajské hospodářské
komory Ústeckého kraje, statutárního města Ústí nad Labem, okresních hospodářských komor, dalších měst a
významných institucí Ústeckého kraje.

5.21

Podporovat aktivity Inovačního centra Ústeckého kraje jako společného pracoviště Ústeckého kraje, Krajské
hospodářské komory Ústeckého kraje a UJEP.

5.22

Podporovat aktivity Collegia Bohemica jako vědecké a kulturně-vzdělávací společnosti, společného pracoviště města
Ústí nad Labem, UJEP a Společnosti pro dějiny Němců v Čechách.

5.23

Propagovat významné výzkumné, tvůrčí, vzdělávací a další aktivity univerzity směrem k široké veřejnosti, rozvíjet
komunikační kanály sloužící k propagaci univerzity, a to včetně celonárodních a mezinárodních mediálních kanálů.
Rozšířit tak možnosti přenosu dobré praxe jak v rámci univerzity, tak i mezi univerzitou a jejími partnery.
návaznost na operační cíl 5.B

5.24

Podporovat iniciativy studentů a zaměstnanců v oblasti formování aktivního životního stylu včetně účasti na
pohybových aktivitách. Ve spolupráci s partnery z oblasti sportu pořádat společné akce posilující roli univerzity při
naplňování snahy o zvýšení sportovních aktivit obyvatel.
návaznost na operační cíl II.8

6. SNÍŽIT
ADMINISTRATIVNÍ
ZATÍŽENÍ
PRACOVNÍKŮ
VYSOKÝCH ŠKOL, ABY SE MOHLI NAPLNO VĚNOVAT
SVÉMU POSLÁNÍ
Hlavní cíle:
Podporovat rozvoj klíčových informačních systémů a databází k systematizovanému sběru dat a informací nezbytných pro
strategické řízení, zajišťování kvality, vykazování, komunikaci se státní správou. Pokračovat v digitalizaci agend, odstraňování
duplicit a snižování administrativní zátěže pracovníků.
6.1

Kontinuálně rozvíjet klíčové informační systémy a systematicky využívat data o činnostech univerzity při strategickém
rozhodování, odstraňovat duplicity agend souvisejících zejména s nastavením a implementováním systému
zajišťování kvality. K tomu připravovat a využívat nové funkcionality v těchto systémech.
návaznost na operační cíl 6.A

6.2

Pokračovat v digitalizaci relevantních agend a procesů za účelem snižování administrativní zátěže pracovníků
univerzity s cílem zefektivnění procesů a optimalizace uživatelského komfortu, a to včetně procesů týkajících se
mobilit jak studentů, tak i akademických a neakademických pracovníků univerzity.
návaznost na operační cíl 6.C

6.3

Rozvíjet centrálně poskytované služby s cílem posilování jejich kvality, odstraňovat duplicity a optimalizací procesů
usilovat o snižování administrativní zátěže ve vnitřním prostředí UJEP.
návaznost na operační cíl 6.C
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7. BUDOVAT A ROZVÍJET ZÁZEMÍ A INFRASTRUKTURU
UNIVERZITY JAKO MODERNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Hlavní cíle:

Systematicky budovat a rozvíjet kvalitní infrastrukturu univerzity sloužící k zajišťování a zkvalitňování možností vzdělávacích,
tvůrčích, volnočasových, sportovních, kulturních, ubytovacích, stravovacích a dalších. Zvyšovat efektivitu a transparentnost
využití veřejných prostředků sdílením laboratorního a přístrojového vybavení. Posilovat informační zabezpečení vzdělávací a
tvůrčí činnosti.
7.1

Realizovat investiční výstavbu nových výukových prostor pro účely kvalitní vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty
strojního inženýrství a Fakulty zdravotnických studií v souladu s harmonogramy realizace dle smluvního ujednání.
Začlenit tyto budovy do orientačních systémů.

7.2

Dokončit realizaci rekonstrukce budovy bývalé menzy pro účely Domu umění Ústí nad Labem jako centra umění,
kultury, kreativity, výzkumu, vzdělání a společenské odpovědnosti.

7.3

Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích,
volnočasových, sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které povedou k budování
moderního a otevřeného prostředí pro studenty, zaměstnance a veřejnost. K tomu využívat potenciál pro dokončení,
zkvalitnění a rozšíření zázemí, relaxačních možností, zeleně, dopravně orientačních a informačních řešení, ploch a
další infrastruktury.
návaznost na operační cíle II.3, II.5, II.11, II.13

7.4

Modernizovat ubytovací zařízení pro studenty s důrazem na zvyšování uživatelského komfortu a snižování
provozních nákladů, aktivně vyhledávat zdroje financování, podporovat a rozvíjet stravovací služby na základě
zpětné vazby a pravidelné komunikace s jejich uživateli.

7.5

V rámci investičních zdrojů financování podporovat pořizování sdíleného laboratorního a přístrojové vybavení na
podporu vzdělávací a tvůrčí činnosti. K tomu využívat mezifakultní spolupráci, společné projekty, společné studijní
programy a pravidelně aktualizovat pasportizaci přístrojů.

7.6

Rozvíjet infrastrukturu a zázemí pro vzdělávací a tvůrčí činnost v rámci Vědecké knihovny UJEP, finančně a
technicky zabezpečit a podporovat dostupnost informačních zdrojů. Rozvojem této infrastruktury zkvalitňovat
poskytované služby, kontinuálně aktualizovat portfolio informačních zdrojů.

7.7

V novém programovém období usilovat o získání adekvátních finančních prostředků z ESIF pro posílení
personálních kapacit a současné kontinuální budování kvalitního zázemí pro vzdělávací a tvůrčí činnost.

7.8

Pokračovat v úsilí realizovat prodej zbytného majetku, a to ve spolupráci s městem Ústí nad Labem, Ústeckým
krajem a případně soukromými investory (budovy po přemístění FZS, FSI a další).

7.9

Připravit podmínky pro vznik komplexního energeticky zaměřeného pracoviště Green Energy Technologies Centre
of UJEP v prostorech Za Válcovnou, které bude poskytovat služby ve vývoji, výzkumu a vzdělávání především v
regionu Ústeckého kraje (usilovat o financování z Fondu spravedlivé transformace, případně hledat další zdroje
z ESIF).
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Rozvržení alokace prostředků z Programu na podporu strategického řízení VŠ pro roky 2022-2025
PRIORITNÍ CÍL SZ2021+ A PŘÍSLUŠNÉ OPERAČNÍ CÍLE RELEVANTNÍ PRO PODPORU Z
PROSTŘEDKŮ PROGRAMU
1. ROZVÍJET KOMPETENCE PŘÍMO RELEVANTNÍ PRO ŽIVOT A PRAXI V 21. STOLETÍ
1.A Podporovat rozvoj kompetencí pracovníků pro výuku a tvorbu studijních programů
1.B Rozvíjet metody zajišťování kvality vzdělávání a ověřování výsledků učení
1.C Posilovat vazbu studia na praxi a přípravu na budoucí uplatnění
1.D Nadále rozvíjet profesní profil studia a posilovat jeho prestiž
1.E Podporovat budování infrastruktury pro interaktivní metody vzdělávání a integraci studujících
2. ZLEPŠIT DOSTUPNOST A RELEVANCI FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ
2.A Posílit motivaci vysokých škol rozvíjet nabídku a inovovat metody flexibilních forem vzdělávání,
včetně vzdělávání poskytovaného online
2.C Umožnit lepší slaďování studia s rodinným a pracovním životem a vytvořit podmínky pro úspěšné
studium v kombinované formě
2.D Zvýšit využívání distančních metod vzdělávání v prezenčních studijních programech
2.E Zlepšit uznávání výsledků předchozího učení v dalším studiu
2.F Zvýšit informační hodnotu dokladů o dosažených výsledcích učení v celoživotním vzdělávání pro
zaměstnavatele
2.G Propagovat nabídku celoživotního vzdělávání prostřednictvím kariérního poradenství
poskytovaného studujícím i široké veřejnosti a ve spolupráci s úřadem práce
3. ZVÝŠIT EFEKTIVITU A KVALITU DOKTORSKÉHO STUDIA
3.C Posilovat kvalitu, otevřenost a internacionalizaci doktorského studia
3.D Zlepšovat podmínky pro úspěšné studium, včetně podpory slaďování studia a rodinného života, a
posilovat sociální integraci doktorandů
5. BUDOVAT KAPACITY PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ
5.B Posilovat strategické řízení na vysokých školách
5.D Posílit strategické řízení lidských zdrojů na vysokých školách
6. SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZATÍŽENÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL, ABY SE MOHLI
NAPLNO VĚNOVAT SVÉMU POSLÁNÍ
6.A Zjednodušit předávání informací veřejné správě a zlepšovat dostupnost a oběh informací pomocí
pokračující digitalizace agend
6.C Podpořit rozvoj profesionálních aparátů zajišťujících podpůrné služby pro akademické pracovníky a
chod škol
INTERNACIONALIZACE VYSOKÝCH ŠKOL
I.1. Rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků vysokých škol
I.1.A Podpora jazykové a mezikulturní přípravy studentů a pracovníků vysokých škol
I.1.B Rozvoj mezinárodních mobilit studentů a pracovníků
I.1.C Rozvoj odborných kompetencí pracovníků vysokých škol v oblasti internacionalizace
I.2. Internacionalizace studijních programů vysokých škol
I.2.A Navýšení počtu a kvality studijních programů nabízených v cizích jazycích A společných
studijních programů
I.2.B Zahrnutí mezinárodní dimenze do struktury studijních programů, včetně tzv. mobility windows
I.3. Zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání
I.3.A Implementace automatického uznávání vzdělávání a výsledků studia v zahraničí
I.4. Vytváření mezinárodního prostředí na vysokých školách a propagace v zahraničí
I.4.A Podpora rozvoje mezinárodního marketingu vysokých škol a ČR
I.4.B Rozvoj služeb nabízených zahraničním studentům a pracovníkům
I.4.C Práce se zahraničními studenty a absolventy
I.5. Posílení strategického řízení internacionalizace
I.5.A Podpora komplexní internacionalizace na institucionální úrovni
I.5.B Podpora mezinárodní spolupráce strategických partnerství a členství v mezinárodních
sítích/organizacích

Alokace
prostředků
(v %)

13 %

22 %

4%

19 %

5%

20 %
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DALŠÍ PRIORITNÍ CÍLE SZVŠ spadající pod následující oblasti:
II.1 přizpůsobení podoby studia a podpůrných služeb proměňujícím se charakteristikám uchazečů;
kariérní poradenství a informační podpora uchazečů při volbě studijních programů;
II.2 reakce na sociální, ekonomické (včetně nutnosti pracovat při studiu pro pokrytí základních životních
nákladů), kulturní, geografické, zdravotní a další bariéry pro přístup ke studiu a úspěch v něm; podpora
studujících se specifickými potřebami;
II.3 komunitní dimenze vysokých škol; posilování sdílení identity vysoké školy; sociální integrace
studujících jako prevence studijní neúspěšnosti; rozvoj sociálního kapitálu studujících;
II.4 podpora obzvlášť nadaných studujících;
II.5 duševní zdraví studujících a pracovníků vysokých škol, včetně syndromu vyhoření;
II.6 řešení problému zápisů do studia pouze za účelem získání studentských výhod, tzv. „mrtvých duší“
mezi studujícími;
II.7 rozvoj podnikavosti studujících; podpora start-ups a spin-offs;
II.8 sport a rozvoj tělesné kultury studujících i pracovníků jako součást poslání vysokých škol;
II.9 valorizace poznatků a jejich přenos do praxe; transfer technologií; role vysokých škol v podpoře
inovací;
II.10 dostupnost výsledků tvůrčích činností pro širokou veřejnost; popularizace vědy;
II.11 využívání odborného zázemí vysokých škol pro řešení společenských problémů; zapojení
vysokých škol do života občanské společnosti a podpora občanských aktivit pracovníků a studujících;
dobrovolnictví;
II.12 univerzity třetího věku a aktivní život seniorů jako součást mise vysokých škol;
II.13 regionální působení vysokých škol a aktivity podporující udržení kvalifikovaných osob ve
strukturálně znevýhodněných regionech;
II.14 příspěvek vysokých škol k adaptaci na změnu klimatu a ekologické aspekty jejich provozu, vč.
snižování uhlíkové stopy
PODÍL INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ NA CELKOVÉ ALOKACI

17 %

5%
PODÍL VNITŘNÍ SOUTĚŽĚ NA CELKOVÉ ALOKACI
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Příloha č. 2
Osnova plánu investičních aktivit UJEP pro roky 2021-2030
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si pro uvedené období stanovila priority, které jsou v souladu se
strategickým záměrem univerzity, s jeho jednotlivými oblastmi a předpokládaným každoročním plánem jeho realizace. Mezi
základní priority patří rozvoj univerzity ve vztahu k potřebám vzdělávacím, tvůrčím a dalším, což koresponduje s dobudováním
Kampusu UJEP a infrastruktury univerzity jako celku. Realizace plánovaných investičních aktivit povede k naplňování těchto
priorit, v kontextu toho bude univerzita v následujících letech pokračovat v realizaci a nově realizovat plánované investiční
akce s cílem stát se moderní institucí a naplňovat svou roli v oblasti vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činnostech.
Investiční
akce č.:

1S

Název akce

Stručný popis akce

Předpokládané náklady akce bez
DPH
Rámcový harmonogram akce
Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Investiční
akce č.:

2S

Název akce

Stručný popis akce

Předpokládané náklady akce bez
DPH
Rámcový harmonogram akce

U21 – Výstavba výukových prostor pro FSI (budova CEMMTECH)
Dostavba výukových prostor Fakulty strojního inženýrství UJEP v areálu
kampusu (CEMMTECH – Centrum materiálů, mechaniky a technologií)
a) realizace stavby a jejího vybavení
b) technický dozor a koordinátor bezpečnosti práce
c) autorský dozor
a) 264 910 253,04 Kč
b)
2 511 960,00 Kč
c)
760 000,00 Kč
04/2020 podepsána smlouva se zhotovitelem a následně předáno staveniště.
Předpoklad dokončení stavby 04/2022. Následně bude objekt uveden do provozu
a předán uživateli k realizaci dalších klíčových aktivit projektu.
Návaznost na bod 7.1 Realizovat investiční výstavbu nových výukových prostor
pro účely kvalitní vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty strojního inženýrství a
Fakulty zdravotnických studií.
Registrovaná akce: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 v rámci Výzvy č.
02_18_059 ERDF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní
ose 2 OP. Synergicky propojuje investiční akce realizované v původním objektu
H, se kterým se nová budova propojí. Návaznost na projekty OP VVV, OPVK a
FRIM UJEP.
Přímá provazba na projekt U21 – Univerzita reflektující problémy regionu
severozápadních Čech, Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208

U21 – Výstavba výukových prostor pro FZS
Dostavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií UJEP v areálu Krajské
zdravotní a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
a) realizace stavby a jejího vybavení
b) technický dozor a koordinátor bezpečnosti práce
c) autorský dozor
a) 426 411 525,52 Kč
b)
3 503 313,00 Kč
c)
1 879 000,00 Kč
06/2020 podepsána smlouva se zhotovitelem a následně předáno staveniště.
Předpoklad dokončení stavby 08/2022. Následně bude objekt uveden do provozu
a předán uživateli k realizaci dalších klíčových aktivit projektu.

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Návaznost na bod 7.1 Realizovat investiční výstavbu nových výukových prostor
pro účely kvalitní vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty strojního inženýrství a
Fakulty zdravotnických studií.

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Registrovaná akce: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 v rámci Výzvy č.
02_18_059 ERDF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní
ose 2 OP.
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Navazuje na akce realizované z OPVK – Zpřístupnění objektů studentům se SP,
dále na akce FRIM UJEP 2017 – 2018.
Přímá provazba na projekt U21 – Univerzita reflektující problémy regionu
severozápadních Čech, Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208

Investiční
akce č.:

3S

Název akce

Nutnost realizace rekonstrukce objektu je vyvolána potřebou zajištění vhodných
prostor pro výuku, vývoj a výzkum Pedagogické fakulty. Plánovaná investiční
akce vhodně doplní staveními úpravami stávajícího objektu jeho prostor, který
z původních laboratoří Přírodovědecké fakulty vytvoří potřebný výukový prostor
pro Pedagogickou fakultu. Dojde tak k efektivnímu využití stávajících prostor,
zajištění snížení provozních nákladů díky snížení spotřeby energií, sanaci
střešních plášťů, které jsou v bezprostředním kontaktu s výukovými prostory.
Cílovým stavem je získat energeticky méně náročnou budovu vhodnou pro výuku
pedagogických oborů a zpřístupnit ji studentům se specifickými vzdělávacími
potřebami.
Jednotlivé činnosti v rámci akce:
a) Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních
b) Technický dozor investora a koordinátor BOZP
c) Stavební práce
d) Interiérové vybavení

Stručný popis akce

Předpokládané náklady akce bez
DPH
Rámcový harmonogram akce

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Investiční
akce č.:

4S

Stručný popis akce

PF – Rekonstrukce budovy kateder

Název akce

a) 10 081 250,00 Kč
b)
1 452 000,00 Kč
c) 59 116 750,00 Kč
d) 10 000 000,00 Kč
Projektová dokumentace realizační do konce roku 2021, zahájení stavby
01/2022, následná realizace stavby a jejího vybavení do konce 2023. Termíny se
mohou posunout v návaznosti na průběh VŘ.
Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu
rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových,
sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které
povedou k budování moderního a otevřeného prostředí pro studenty,
zaměstnance a veřejnost.
Rekonstrukce váže na již realizované stavební úpravy v rámci projektu OP VVV
U21 – Kvalitní infrastruktura.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560
U21 – Kvalitní infrastruktura

PF – Rekonstrukce auly a výstavního koridoru
Plánovaná investiční akce vhodně doplní staveními úpravami stávajícího objektu
jeho prostor, který vytvoří potřebný výukový prostor pro Pedagogickou fakultu.
Dojde tak k efektivnímu využití stávajících prostor, zajištění snížení provozních
nákladů díky snížení spotřeby energií, sanaci střešního pláště, který je
v bezprostředním kontaktu s výukovými prostory. Cílovým stavem je získat
energeticky méně náročnou budovu vhodnou pro výuku pedagogických oborů a
zpřístupnit ji studentům se specifickými vzdělávacími potřebami.
Jednotlivé činnosti v rámci akce:
a) Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních
b) Technický dozor investora a koordinátor BOZP
c) Stavební práce
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Předpokládané náklady akce bez
DPH
Rámcový harmonogram akce

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Investiční
akce č.:

5S

Název akce

a)
206 611,57 Kč
b)
450 000,00 Kč
c) 29 426 033,06 Kč
Projektová dokumentace realizační do konce roku 2021, zahájení stavby
01/2022, následná realizace stavby a jejího vybavení do konce 2023. Termíny se
mohou posunout v návaznosti na průběh VŘ.
Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu
rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových,
sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které
povedou k budování moderního a otevřeného prostředí pro studenty,
zaměstnance a veřejnost.
Rekonstrukce váže na již realizované stavební úpravy v rámci projektu OP VVV
U21 – Kvalitní infrastruktura. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560
U21 – Kvalitní infrastruktura

UJEP – Revitalizace areálu vysokoškolských kolejí Klíše
Cílem investiční akce je rekonstrukce studentských ubytovacích buněk, které
v současnosti neodpovídají požadavkům na standardy studentského ubytování,
rekonstrukce inženýrských sítí (vytápění, TUV, SV, rozvody elektro) a
rekonstrukce zázemí v okolí areálu. Realizací investiční akce dojde ke zlepšení
komfortu ubytovaných studentů a hostů.

Stručný popis akce

Předpokládané náklady akce bez
DPH
Rámcový harmonogram akce

a)
b)
a)
b)

Investiční 94 000 000,00 Kč
Neinvestiční 6 000 000,00 Kč
Příprava projektové dokumentace ve všech stupních 2024 – 2025
Realizace stavby včetně TDI, koordinátora BOZP, autorského dozoru
2026 - 2027

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Návaznost na bod 7.4 Modernizovat ubytovací zařízení pro studenty s důrazem
na zvyšování uživatelského komfortu a snižování provozních nákladů, aktivně
vyhledávat zdroje financování, podporovat a rozvíjet stravovací služby.

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Akce je provázána s investičními akcemi předchozích let, hrazených z FRIM
UJEP.

Investiční
akce č.:

UJEP – Vybudování příruční spisovny

6S

Název akce

V souvislosti s dobudováním Kampusu UJEP a centralizací fakult do tohoto
nového prostoru je nutné zřídit prostor, který by splňoval všechny
stavebnětechnické podmínky kladené na příruční spisovnu, a umožňoval uložení
všech dokumentů a spisů například aktivních projektů na jednom místě.
Stručný popis akce

Předpokládané náklady akce bez
DPH

Jednotlivé činnosti v rámci akce:
a) Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních
b) Technický dozor investora a koordinátor BOZP
c) Stavební práce
d) Interiérové vybavení
a)
b)
c)
d)

600 000,00 Kč
350 000,00 Kč
9 000 000,00 Kč
300 000,00 Kč
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Rámcový harmonogram akce

a)
b)
c)
d)

Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních do 09/2021
Technický dozor investora a koordinátor BOZP od 1/2022 – 12/2022
Stavební práce od 1/2022 – 12/2022
Interiérové vybavení do 12/2022

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu
rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových,
sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které
povedou k budování moderního a otevřeného prostředí pro studenty,
zaměstnance a veřejnost.

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Projekt váže ne realizované rekonstrukce objektu v letech 2019 – 2020
hrazených z FRIM UJEP – Rekonstrukce budovy T.

Investiční
akce č.:

UJEP – Revitalizace vstupních prostor Kampusu UJEP

7S

Název akce

V souvislosti s dobudováním Kampusu UJEP a centralizací fakult do tohoto
nového prostoru je nutné zřídit adekvátní vstupní prostor, který by splňoval
všechny stavebnětechnické podmínky pro příjezd vozidel a příchod studentů,
akademických i neakademických pracovníků a veřejnosti. V této souvislosti je
plánováno rozšíření vjezdového prostoru, úprava chodníků a zajištění
bezbariérovosti při hlavním vstupu do Kampusu UJEP. Dojde taktéž
k částečnému zásahu do objektu Vilky FSE.

Stručný popis akce

Jednotlivé činnosti v rámci akce:
a) Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních
b) Technický dozor investora a koordinátor BOZP
c) Stavební práce
Předpokládané náklady akce bez
DPH

Rámcový harmonogram akce

a)
b)
c)

200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
5 800 000,00 Kč

a)
b)
c)

Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních do 04/2021
Technický dozor investora a koordinátor BOZP od 6/2021 – 12/2021
Stavební práce od 6/2021 – 12/2021

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu
rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových,
sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které
povedou k budování moderního a otevřeného prostředí pro studenty,
zaměstnance a veřejnost.

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Investiční akce váže na všechny dosud realizované akce v rámci vybudování
Kampusu UJEP od roku 2009 do současnosti.

Investiční
akce č.:

UJEP – Revitalizace výcvikového střediska BUKOVINA

8S

Název akce

Investiční akce je zaměřena na vytváření kvalitního zázemí pro studenty i
pracovníky vysokých škol. Jedná se o modernizaci a dostavbu stávajících budov.
Stručný popis akce

Jednotlivé činnosti v rámci akce:
a) Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních
b) Technický dozor investora a koordinátor BOZP
c) Stavební práce

18

Předpokládané náklady akce bez
DPH

Rámcový harmonogram akce

a)
b)
c)

200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
4 800 000,00 Kč

a)
b)
c)

Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních do 04/2021
Technický dozor investora a koordinátor BOZP od 6/2021 – 12/2021
Stavební práce od 6/2021 – 12/2021

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu
rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových,
sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které
povedou k budování moderního a otevřeného prostředí pro studenty,
zaměstnance a veřejnost.

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Investiční akce váže na všechny dosud realizované akce v rámci rekonstrukce
objektů výcvikového střediska UJEP Bukovina od roku 2004 do současnosti.

Investiční
akce č.:

UJEP – Vybudování výukových prostor v Areálu Klíše - SVP, U3V

9S

Název akce

Investiční akce je zaměřena na vytváření kvalitního zázemí pro studenty i
pracovníky vysokých škol. Jedná se o modernizaci a dostavbu stávajících budov.
Vytvoření nových výukových prostor v areálu Klíše se zaměřením na studenty
U3V a studenty se SP.
Stručný popis akce

Jednotlivé činnosti v rámci akce:
a) Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních
b) Technický dozor investora a koordinátor BOZP
c) Stavební práce

Předpokládané náklady akce bez
DPH

Rámcový harmonogram akce

a)
b)
c)

400 000,00 Kč
250 000,00 Kč
14 800 000,00 Kč

a)
b)
c)

Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních do 04/2021
Technický dozor investora a koordinátor BOZP od 8/2021 – 4/2022
Stavební práce od 8/2021 – 4/2021

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu
rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových,
sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které
povedou k budování moderního a otevřeného prostředí pro studenty,
zaměstnance a veřejnost.

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Projekt je vázán přímo na všechny projekty zaměřené na studenty se SP a dále
na studenty U3V realizované z projektů OP VVV, OPVK a OP VaVpI.

Investiční
akce č.:

UJEP – Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP

10S

Stručný popis akce

Název akce

Investiční akce reaguje na požadavky studijních oborů FUD UJEP na
rekonstrukci výukových prostor 1PP objektu, úpravu přilehlých prostor,
vybudování informačních systémů a zpřístupnění objektu pro studenty se SP.
Jednotlivé činnosti v rámci akce:
a) Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních
b) Technický dozor investora a koordinátor BOZP
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Předpokládané náklady akce bez
DPH

Rámcový harmonogram akce

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Investiční
akce č.:

11S

Název akce

c)

Stavební práce

a)
b)
c)

500 000,00 Kč
250 000,00 Kč
16 500 000,00 Kč

a)
b)
c)

Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních do 10/2021
Technický dozor investora a koordinátor BOZP od 1/2022 – 12/2023
Stavební práce od 1/2022 – 12/2023

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu
rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových,
sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které
povedou k budování moderního a otevřeného prostředí pro studenty,
zaměstnance a veřejnost.
Akce je vázána na původní realizaci investiční akce ISPROFIN – rekonstrukce
budovy B, dále váže na akce podpořené z projektu U21 – Univerzita reflektující
problémy regionu severozápadních Čech, Číslo projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 se zaměřením na Fakultu umění a designu

UJEP - Protichlorová opatření – výsadba zeleně
Ve vazbě na dokončovací stavební práce v Kampusu UJEP je nutné naplnit
podmínky územního rozhodnutí a stavebních povolení jednotlivých staveb.
Jednou z těchto podmínek je vybudování ochranné zelené bariéry podél jižní a
jihozápadní hranice Kampusu. Areál Kampus blízce sousedí se Spolkem pro
chemickou a hutní výrobu a je v zóně havarijního plánování. Zelený pás vytvoří
ochranný prvek zpomalující postup chlorového mraku v případě havárie.
Jednotlivé činnosti v rámci akce:
a) Projektový návrh výsadby
b) Vybudování ochranného zeleného pásu

Stručný popis akce

Předpokládané náklady akce bez
DPH
Rámcový harmonogram akce

a)
b)
a)
b)

200 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
Projektový návrh výsadby 01 – 05/2021
Vybudování ochranného zeleného pásu 06 – 11/2021

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu
rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových,
sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které
povedou k budování moderního a otevřeného prostředí pro studenty,
zaměstnance a veřejnost.

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Investiční akce váže na všechny dosud realizované akce v rámci vybudování
Kampusu UJEP od roku 2009 do současnosti.

Investiční
akce č.:

12S

Stručný popis akce

Název akce

UJEP – Úprava komunikačních ploch v areálu Kampus a areálu Za
Válcovnou pro studenty a pracovníky se SP
Investiční akce reaguje na požadavky úpravy přilehlých prostor výukových
objektů se zpřístupněním těchto objektů pro studenty a pracovníky se
specifickými vzdělávacími potřebami. Nutnost přizpůsobení infrastruktury
studentům a pracovníkům se specifickými potřebami vyplývá z principu zajištění
bezbariérovosti prostor VVŠ. V rámci akce dojde k vybudování nových chodníků
s vodícími prvky, sníženými přechody a doplnění akustickými prvky při vstupu do
budov. Dojde k úpravě povrchu přilehlých komunikací, zejména s ohledem na
zajištění bezbariérového pohybu osob ve výše uvedených areálech. Dále dojde
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k vybudování parkovacích míst vyčleněných pro studenty a zaměstnance se SP
a doplnění dodatečného osvětlení.
Jednotlivé činnosti v rámci akce:
a) Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních
b) Technický dozor investora a koordinátor BOZP
c) Stavební práce
Předpokládané náklady akce bez
DPH

Rámcový harmonogram akce

a)
b)
c)

700 000,00 Kč
250 000,00 Kč
19 500 000,00 Kč

a)
b)
c)

Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních do 10/2021
Technický dozor investora a koordinátor BOZP od 1/2022 – 12/2023
Stavební práce od 1/2022 – 12/2023

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu
rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových,
sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které
povedou k budování moderního a otevřeného prostředí pro studenty,
zaměstnance a veřejnost.

Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

Investiční akce váže na všechny dosud realizované akce v rámci vybudování
Kampusu UJEP od roku 2009 do současnosti a vytvoření výukových prostor
v areálu Za Válcovou od roku 2011.

Investiční
akce č.:

UJEP – Green Energy Technologies Centre of UJEP v areálu Za Válcovnou

13S

Název akce

Stručný popis akce

Cílem je vybudovat komplexní energeticky zaměřené pracoviště Green Energy
Technologies Centre of UJEP v prostorech Za Válcovnou, které bude poskytovat
služby ve vývoji, výzkumu a vzdělávání především v regionu Ústeckého kraje.
Jeho zaměření se bude týkat obnovitelných zdrojů, systémů pro ukládání
energie, ukládání a distribuce vodíku, nanotechnologií a dalších energetických
systémů.
Jednotlivé činnosti v rámci akce:
d) Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních
e) Technický dozor investora a koordinátor BOZP
f) Stavební práce

Předpokládané náklady akce bez
DPH

Rámcový harmonogram akce

Zdůvodnění akce vč. vztahu k
prioritám Strategického záměru VŠ
Synergické vazby na jiné investiční
akce včetně akcí realizovaných v
rámci jiných dotačních titulů

d)
e)
f)

10 000 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
300 000 000,00 Kč

d)
e)
f)

Projektová dokumentace ve všech potřebných stupních 2021 - 2022
Technický dozor investora a koordinátor BOZP 2023 – 12/2025
Stavební práce 2023 – 2025

Návaznost na bod 7.9 Připravit podmínky pro vznik komplexního energeticky
zaměřeného pracoviště Green Energy Technologies Centre of UJEP v
prostorech Za Válcovnou, které bude poskytovat služby ve vývoji, výzkumu a
vzdělávání především v regionu Ústeckého kraje.
Investiční akce váže na mechanismy pro spravedlivou transformaci a podporu
území, kde dochází k útlumu těžby uhlí a která se z důvodu procesu
transformace na klimaticky neutrální ekonomiku Evropské unie do roku 2050
potýkají se závažnými sociálněekonomickými problémy.
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Příloha č. 3
Strategická opatření pro posílení internacionalizace na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
samostatná příloha
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