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1 KVALITA A RELEVANCE 

 

 

1. 1  Profilace studijních programů  

 

A) Aktualizace studijních plánů reakreditovaných  studijních oborů: 

• Bc. SP Filologie, SO Německý jazyk a literatura (dvouoborové)  

• Bc. SP Filologie, SO Interkulturní germanistika, v prezenční formě 

• NMgr. SP Filologie, SO Učitelství německého jazyka a literatury pro střední 

školy  (dvouoborové) 

• Bc. SP Filozofie, SO Filozofie (dvouooborové) 

• Bc. SP Historické vědy, SO Dokumentace památek 

• Bc. SP Historické vědy, SO Historie (dvouoborové) 

• Bc. SP Historické vědy, SO Historie (jednooborové) 

• NMgr. SP Historické vědy, SO Historie (dvouoborové, jednooborové) 

• NMgr. SP Historické vědy, SO Učitelství historie pro střední školy 

(jednooborové, dvouoborové) 

• NMgr. SP Humanitní studia, SO Společenské vědy (dvouoborové), Učitelství 

společenských věd pro střední školy (dvouoborové) 

• Bc SP Humanitní studia, SO Společenské vědy (dvouoborové), Základy 

humanitní vzdělanosti – estetika  

• NMgr. SP Politologie, SO Politická filozofie 

• Bc SP Politologie, SO Politologie (dvouoborové) 

• NMgr. SP Učitelství pro ZŠ, SO Občanská výchova 

 

B) Příprava studijních plánů nově akreditovaných oborů (rozšíření akreditace): 

• Bc. SP Filologie, SO Interkulturní germanistika, v kombinované formě 

• NMgr. SP Filologie, SO Učitelství německého jazyka a literatury pro střední 

školy (jednooborové), v prezenční a kombinované formě 

• Bc. Historické věd, SO Kulturní historie, v prezenční formě 

• NMgr. Historické vědy, SO Kulturní historie, v prezenční formě 

• NMgr. Historické vědy, SO Historie jednooborové, v kombinované formě 

C) Vytvořit podmínky pro přípravu akreditace NMgr. SP Politologie, SO Evropská 

studia  

D) Podpora studijních programů s mezinárodním přesahem  

E) Podpora SO s dvojitým diplomem Německá filologie v česko-německém 

interkulturním kontextu / Interkulturní germanistika s Univerzitou Bayreuth: 

inovace stávajícího studijního plánu v oblasti PVK, výuka vyučujících UJEP na 

Univerzitě Bayreuth a vyučujících z Univerzity Bayreuth na UJEP  



F) Podpora doktorských studijních programů 

• Podpora realizace DSP Historické vědy, SO České dějiny 

• Zahájení přípravy DSP  Filologie, SO Interkulturní germanistika 

• Zahájení přípravy DSP Politologie, SO Politická filozofie 

 

 

kontrolovatelné výstupy: aktualizované a nově připravené studijní plány 19 

                                              kontrolní zprávy o průběhu přípravy akreditace 3 

odpovědná osoba:        proděkanka pro studium, vedoucí kateder 

 

 

1. 2 Zajišťování kvality v hlavních činnostech 

 

A) Zlepšovat kvalifikační strukturu pracovníků kateder (dokončení Ph.D. studia, 
habilitací, prof. řízení) podporou stipendijních pobytů, kurzů a dalších relevantních 
kroků, které jsou nezbytné pro ukončení příslušného kvalifikačního stupně.   

 

B) Vypracování kontrolní zprávy pro AK u bakalářského SO Politologie (dvouoborové) 
a navazujícího magisterského SO Učitelství společenských věd pro střední školy 
(dvouoborové). 

 

C) Podpora kvality realizace praxí a praktické výuky ve spolupráci s odbornými 
regionálními i celostátními institucemi, budoucími zaměstnavateli, včetně škol, 
orgánů státní správy a samosprávy.   

 

D) Rozšiřovat nabídku kurzů v moodlu (e-learning) pro kombinované studium a 
vybrané kurzy studia denního. 

 

kontrolovatelné výstupy:  počet podpořených Ph.D.  2 

                                               počet podpořených habilitací 1 

                                               počet podpořených prof. řízení 1 

                                               počet kontrolních zpráv pro AK  2 do 30. 6 2015 

                                               počet nových kurzů v Moodlu 5  

odpovědná osoba:          proděkanka pro studium, vedoucí kateder  

 

 

 

 

 



2 Vnější vztahy a otevřenost   

 

2.1  Zvyšování konkurenceschopnosti FF UJEP v mezinárodním 

prostředí 

 

A) Podporovat budování profilových výzkumných týmů a jejich zapojení do 
mezinárodních projektů formou podpory přípravy projektů a účasti akademických 
pracovníků na mezinárodních sympóziích a konferencích. 
 

B) Stimulovat publikační činnost formou podpory monografických prací a článků 
v odborných časopisech, kolektivních monografiích a sbornících (uplatnitelných 
v RIV), včetně zahraničních publikací. 
 

C) Podporovat vydávání časopisů zařazených do databáze Scopus, na tzv. pozitivní 
seznam časopisů, popř. dalších informačních databází relevantních pro RIV 
 

D) V rámci pedagogické, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti podporovat 
mobilitu studentů a akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+. 
 

E) Rozšířit stávající nabídku kurzů pro studující o nabídku povinně volitelných kurzů 
nabízených zahraničními vyučujícími. Podpořit vznik nových kurzů realizovaných 
v AJ pro studující v programu Erasmus+.   
 

F) Podpora projektů s mezinárodní spoluúčastí, zejména projektů v programu 
Horizon 2020.  

 

G) Zvyšování konkurenceschopnosti FF UJEP v mezinárodním prostředí formou 

podpory konferencí a odborných akcí s mezinárodní účastí či v zahraničí.  

 

kontrolovatelné výstupy:  podpořených týmů 3 

podpořených AP (konference) 7 

počet akcí 7 

počet výstupů uplatnitelných v RIV  80 

počet výstupů v cizích jazycích 5   

počet podpořených časopisů 3 

počet vyjíždějících studentů 25 

počet vyjíždějících pedagogů 12  

počet kurzů v cizím jazyce (po katedrách - 59 KHI,     

4 KPF, 1 KGER)  

odpovědná osoba:          proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 

 

 



2.2  Spolupráce s aplikační sférou a regionem 

 
A) Podpora spolupráce v oblasti česko-německých vztahů s dalšími regionálními 

partnery, státní správou, samosprávou a dalšími institucemi v rámci podpory 
rozvoje příhraničního regionu Ústeckého kraje. 
 

B) Podpora praxe studujících v rámci smluvního partnerství i mimo něj s institucemi 
budoucích zaměstnavatelů včetně škol, orgánů státní správy a samosprávy, 
odborných a dalších institucí. 

 
C) Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání i výzkumu s celostátními institucemi jako 

např. Národní památkový ústav, Národní archiv, Akademie věd ČR, UK v Praze (FF, 
FSV, FHS), Masarykova univerzita Brno (FF), Pražský literární dům autorů 
německého jazyka v Praze, Goethe-Institut Praha, Rakouský kulturní fórum 
v Praze a rozšířit spolupráci na další mezinárodní instituce a organizace jako IFC 
(Internationales Forschungszentrum Chamisso-Literatur) v Mnichově a GiG 
(Gesellschaft für interkulturelle Germanistik) v Curychu aj. 

 

kontrolovatelné výstupy: počet praxí 38 (15 KHI, 15 KPF,  8 KGER) 

    počet nově uzavřených smluv o spolupráci 2 

    kalendář akcí na rok 2015 

 

odpovědná osoba: proděkan pro rozvoj a informatizaci 

 
 
 

2.3 Prosazování společných integrujících zájmů univerzity, realizace 

společných studijních programů 

 
A) Zapojení FF UJEP do připravovaných projektů v rámci OP VVV a Cíl 2. 

kontrolovatelné výstupy:  počet připravovaných projektů  1 

     

odpovědná osoba:  proděkan pro rozvoj a informatizaci 

 

 

B) Rozvíjet bilaterální a multilaterální spolupráci se zahraničními institucemi, a to 

formou uskutečňování double degree programu. 

kontrolovatelné výstupy:   realizace double degree studijního programu 

odpovědnost:   proděkanka pro studium 

 



3 Efektivita a financování  

 

3.1 Projektová činnost 
 

A) V rámci institucionálního a výzkumu podporovat akademické pracovníky a vědecké 
týmy, získat podporu těchto aktivit i v rámci institucionálního plánu UJEP. 
 

B)  Rozvoj informačních zdrojů: Podpořit rozvoj katedrových knihoven a studoven 
vyčleněním prostředků na nákup informačních zdrojů, tak, aby byly studentům 
dostupné všechny povinné a doporučené tituly reakreditovaných oborů, a to jak v 
tištěné tak i v elektronické podobě. Ve spolupráci s vedením UJEP připravovat 
podmínky pro vznik Evropského centra Johna Searla.  

 
kontrolovatelné výstupy:  počet projektů řešených v rámci institucionální 

plánu UJEP  20 

nově pořízených knih a dalších informačních 

zdrojů   150 

odpovědná osoba:   proděkan pro rozvoj a informatizaci 

     proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 

 

 

3.2 Zkvalitnění oblasti řízení a kontroly 

 

A) Analyzovat provozní náklady s důrazem na energetickou spotřebu v souvislosti 

s přechodem fakulty do nových prostor. 

B) Zajistit řádný chod fakulty, rychle a efektivně řešit vzniklé problémy a nedostatky, 

které vzniknou v souvislosti s užíváním budov.  

C) Kontrola dodržování interních předpisů a směrnic. 

 

kontrolovatelné výstupy: měsíční analýza nákladů na základě fakturace 

evidence reklamačních řízení 

protokol o provedené kontrole dodržování 

interních předpisů a směrnic 

odpovědná osoba:   tajemnice fakulty 


