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1. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 

a) Zpracovat dlouhodobý plán rozvoje studijních programů na jednotlivých katedrách.  

b) Ve spolupráci s ostatními fakultami UJEP a dalšími institucemi pracovat na koncepci studia 
ve vzdělávací oblasti Učitelství, SP Učitelství pro ZŠ a SP Učitelství pro SŠ.  

c) Rozvíjet a posilovat opatření k zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti, 
uplatňovat k tomu širokou škálu nástrojů (propagace anonymního hodnocení výuky v IS 
STAG, přímé rozhovory se studenty a akademickými pracovníky na základě výsledků 
hodnocení výuky v IS STAG). 

d) Podporovat rozvoj a zkvalitňování studijních oborů zaměřených na přípravu učitelů 
zapojením do Institucionálního plánu UJEP 2017, v rámci okruhu A1 Kvalitní vzdělávací 
činnost, PO 1: projekt „Peer-support jako efektivní cesta snižování studijní neúspěšnosti ve 
vybraných předmětech přípravného vzdělávání učitelů“ ve spolupráci s PF a PřF. 

e) Podporovat a rozvoj a kvalitu pedagogických i nepedagogických praxí zapojením do 
Institucionálního plánu UJEP 2017 v rámci okruhu A1 Kvalitní vzdělávací činnost, PO 2: 
projekt „Pokračování procesu profilace odborných praxí studijních oborů FF UJEP 
směřující ke zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce“. 

f) Předložit VR FF návrh na další dílčí úpravy studijních plánů Katedry politologie a filozofie 
směrem ke smysluplnému poměru povinných a povinně volitelných předmětů, a to v rámci 
platné akreditace.  

g) Optimalizovat personální zabezpečení studijních programů a oborů opětovnou kontrolou 
vytíženosti úvazků a obsazení výuky na jednotlivých katedrách. 

h) Realizací celofakultního PVK vytvořit prostor pro spolupráci jednotlivých kateder v rámci 
vzdělávací činnosti 

 

Zodpovědnost: děkanka, proděkanka pro studium 

 
2. TVŮRČÍ ČINNOST 
 
a) Rozvíjet prioritní výzkumná témata jednotlivých pracovišť (katedry, ústav) a podporovat 

jejich integraci do širších a dlouhodobějších projektů. Usilovat o spolupráci v rámci sítě s 
pracovišti jiných univerzit či ústavů AV ČR, popř. ostatními pracovišti UJEP.   

b) Pokračovat v realizaci započatých úspěšně řešených projektů a zaměřit se intenzivněji na 
získávání externí finanční podpory pro realizaci dalších projektů v rámci základního či 
aplikovaného výzkumu; zejména z grantových schémat evidovaných v CEP (především 
GAČR, TAČR), resortních či jiných zdrojů (především NAKI).  

c) Podílet se aktivně na úspěšném řešení projektů s mezinárodní účastí (především Horizont 
2020) a usilovat o získání nových projektů přeshraniční či mezinárodní spolupráce.  

d) V rámci stimulace vědecko-výzkumné činnosti z prostředků na institucionální rozvoj FF 
UJEP výrazněji akcentovat návaznost podpořených projektů na prioritní výzkumná témata 
jednotlivých pracovišť a podporovat vznik kvalitních projektových žádostí. 

e) Usilovat o získání finanční podpory v rámci specifického výzkumu pro projekty Studentské 
grantové soutěže UJEP, které jsou v souladu s prioritními výzkumnými tématy jednotlivých 
pracovišť. Podporovat aktivní účast studentů magisterských a doktorských programů v 
těchto projektech. 



f) Pokračovat ve vydávání monografických prací a sborníků v renomovaných domácích i 
zahraničních nakladatelstvích a vydávání odborných článků v recenzovaných časopisech a 
časopisech zařazených do světových databází, včetně recenzovaných časopisů, jejichž 
vydavatelem je FF UJEP (Aussiger Beiträge, Monumentorum Custos, Ústecký sborník 
historický, Central European Journal of Politics, ERGOt ). 

g) Podporovat činnost a rozvoj Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při 
KHI FF UJEP a vznik Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního 
vzdělávání (CEPRONIV) při KGER UJEP. 

h) Rozvíjet spolupráci s Collegiem Bohemicem o.p.s. s ohledem na zaměření této instituce na 
problematiku česko-německých vztahů v kulturním a historickém kontextu.  

i) Podporovat aktivity v oblastech aplikovaného výzkumu v humanitních vědách a tzv. 
transferu znalostí (zejm. v rámci činnosti Centra dokumentace a digitalizace kulturního 
dědictví). 

j) Aktivně se podílet na organizaci a programu vědeckých konferencí a akcí celostátního a 
mezinárodního významu, např. XI. sjezdu českých historiků a historiček v Olomouci, viz 
Itinerář akci FF UJEP na rok 2017.  

k) Dále rozvíjet konferenční web fakulty. 

2.1. Doktorské studium 

a) Podporovat stávající doktorská studia a usilovat o akreditaci doktorského programu Politická 
filozofie na KPF FF UJEP. 

b) Podporovat zapojení studentů doktorských studijních programů do vědecko-výzkumných 
projektů s cílem navýšit jejich podíl na výsledcích VaV evidovaných v RIV. 

c) V rámci Institucionálního plánu UJEP rozvíjet činnost Doktorské školy humanitních oborů a 
věd o umění na UJEP; popř. rozvíjet společné doktorské projekty s dalšími fakultami 
univerzity. 

d) Usilovat o různé typy doktorských projektů v rámci spolupráce s tematicky odpovídajícími 
pracovišti na jiných vysokých školách. 

e) Podporovat mezinárodní mobility studentů doktorského studia, zvyšovat jejich jazykové 
kompetence a schopnosti prezentace i popularizace výsledků tvůrčí činnosti, např. 
prostřednictvím doktorského semináře PůDoS. 

f) Pokračovat v nastavené linii diverzifikovaného odměňování doktorandů dle jejich aktivit. 

g) V případě získání projektů OP VVV „Arts and Humanites – modernizace humanitních a 
uměleckých doktorských studijních programů na UJEP“ a „Arts and Humanities - 
zkvalitnění infrastruktury pro humanitní a umělecké doktorské studijní programy na UJEP“ 
kvalitně řešit tyto projekty. 

 

Zodpovědnost: děkanka, proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční spolupráci  

 
3. VNĚJŠÍ VZTAHY A „TŘETÍ ROLE“ FAKULTY 
 
a) Posilovat spolupráci v oblasti vzdělávání, tvůrčí a kulturní činnosti s institucemi celostátního 

i regionálního významu, rozvíjet dále úspěšnou spolupráci s institucemi a organizacemi 
státní správy, samosprávy a kulturními institucemi (zejm. pokračovat ve spolupráci 
s Činoherním studiem města Ústí nad Labem, Divadelním festivalem KULT atd.).  



b) Rozvíjet stávající spolupráci s vybranými základními a středními školami zejm. v Ústeckém 
kraji s cílem přenášet poznatky vzdělávací a tvůrčí činnosti. V rámci možností pokračovat ve 
vytváření smluvní sítě partnerských fakultních základních a středních škol. Organizovat akce 
pro učitele zaměřené na oborové didaktiky. Zajistit akreditaci těchto akcí v systému dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na MŠMT. 

c) Realizovat aktivity cílené na žáky a studenty základních a středních škol (mimo 
jednorázových přednášek např. realizace letní školy, organizace krajské soutěže pro 
gymnázia atd.), a to i v rámci celouniverzitních projektů a akcí. Dále rozvíjet systém 
propagace studijních oborů FF UJEP mezi středoškolskými studenty s cílem probudit u nich 
zájem o studium na FF UJEP. 

d) V rámci posilování „třetí role fakulty“ prostřednictvím celoživotního vzdělávání participovat 
na realizaci Univerzity třetího věku.  

e) Organizovat i další akce a kurzy cílené mimo fakultu, např. ve spolupráci s kulturním 
centrem Hraničář česko-saské debaty na téma „Jazyk“, s Ackermann-Gemeinde opět 
připravit společensko-jazykovou letní školu Colloquia Ustensia. 

f) Oslovovat potenciální uchazeče o studium na středních a základních školách, připravit a 
realizovat pro ně motivační programy v prostorách FF i jinde (např. Veletrh vzdělávání 
v Žatci, Den otevřených dveří, X. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního 
vzdělávání. GAUDEAMUS 2017 atd.). 

g) Posilovat oboustranně otevřené a pravidelné kontakty s absolventy FF UJEP s cílem začlenit 
je do vzdělávacích i vědecko-výzkumných aktivit fakulty. 

h) Prezentovat fakultu na Dnech vědy a umění UJEP, popř. na dalších akcích. 
i) Vhodné akce a aktivity fakulty nabízet veřejnosti, prezentovat zejména aktuální společenská 

témata a posilovat tak fungování občanské společnosti. 
j) Dále posilovat činnost oddělení PR fakulty a pracovat na koncepci jeho činností. 
k) Inovovat a aktualizovat internetové stránky fakulty, zejm. s ohledem na jejich uživatelskou 

přívětivost.  
l) Dbát na udržitelnost ukončených projektů OP VK „Communitas pro praxis“ a OP VaVpI 

„Moderní vzdělávací infrastruktura FF UJEP“.  
m) Podílet se na řešení mezifakultního projektu OP VVV „Škola pro všechny“. V rámci 

projektu vytvářet prostor pro komunikaci s občanskou společností zejména v rámci regionu. 
n) Reagovat na aktuální výzvy OP VVV a v případě vyhlášení vhodné výzvy pro FF připravit 

projektové žádosti.  
 

Zodpovědnost: děkanka, proděkan pro rozvoj a informatizaci 

 
4. INTERNACIONALIZACE 
 
a) Podporovat existující a navazovat nové vazby na zahraniční univerzity. V rámci projektu 

Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita uzavřít spolupráci s Prištinskou univerzitou 
v Kosovu a prestižní Univerzitou Göttingen v Německu. 

b) V rámci úsilí o navýšení počtu studentů FF UJEP vyjíždějících v programu Erasmus+ 
vytvořit jako součást webových stránek FF UJEP vizuálně i obsahově přitažlivou galerii 
zážitků studentů; využít v tomto ohledu i potenciálu sociálních sítí či neformálních besed. 

c) Podporovat vyjíždějící studenty prostřednictvím motivačního stipendia z prostředků 
stipendijního fondu FF UJEP. 



d) Prohlubovat systém kurzů realizovaných v anglickém jazyce pro české i zahraniční studenty. 
Spolupracovat při výuce v anglickém jazyce s dalšími součástmi UJEP. 

e) Rozvíjet a navyšovat počet mezinárodních mobilit akademických pracovníků (krátkodobé i 
delší pobyty, stáže, konference). Výrazněji se zasadit o využívání možností programu 
Erasmus+. 

f) Podporovat mezinárodní spolupráci při řešení vědecko-výzkumných projektů a pořádání 
mezinárodních konferencí, včetně využití podpory IP UJEP. 

g) Pokračovat ve spolupráci s mezinárodním sdružením Collegium Politicum. 
h) V rámci IP UJEP podporovat realizaci společného studijního programu double degrese 

s Univerzitou Bayreuth a vznik dalších společných studijních programů v režimu joint, 
double nebo multiple-degree. 

 
   Zodpovědnost: děkanka, proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční spolupráci 
 

5. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, PERSONÁLNÍ ROZVOJ A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 
   
i) Aktualizovat vnitřní předpisy fakulty v souladu s předpisy UJEP a novelou vysokoškolského 

zákona (zejm. Statut, Jednací řád VR, Jednací řád AS). 

j) V rámci zajištění kvality vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti na fakultě inovovat 
příslušný vnitřní předpis fakulty (Příkaz děkanky FF UJEP č. 37/2017 „Hodnocení vědecko-
výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků FF UJEP) a realizovat 
hodnocení akademických pracovníků za rok 2016 podle tohoto předpisu. 

k) Na základě podkladů z jednotlivých kateder a ústavu vypracovat Plán personálního rozvoje 
fakulty založený na plánech personálního rozvoje jednotlivých akademických pracovníků a 
zároveň na potřebách formulovaných v Plánu rozvoje studijních programů. 

l) Podporovat další vzdělávání akademických pracovníků zapojením do Institucionálního plánu 
UJEP v rámci okruhu A1 Kvalitní vzdělávací činnost, PO 3: projekt „Heritage and progress 
in connected world: Realizace dalšího vzdělávání akademických pracovníků“ ve spolupráci 
s PF. 

m) Podporovat zvyšování odborné kvalifikace pracovníků kateder, zejména v rámci realizace 
habilitačního řízení, případně řízení ke jmenování profesorem z prostředků IP UJEP. 

n) Zlepšovat vnitřní prostředí na FF s důrazem na kvalitní služby BuFFetu, dobré zázemí pro 
výzkumnou i výukovou činnost (fungování katedrových studoven).  

o) Motivovat akademické pracovníky a studenty fakulty udělením Cen děkanky podle 
příslušného předpisu.  

 
Zodpovědnost: děkanka, proděkan pro rozvoj a informatizaci 

 
6. HOSPODAŘENÍ, ROZVOJ INFRASTRUKTURY A INVESTIČNÍ ČINNOST  

  

a) Připravit co nejefektivněji rozpočet na rok 2017 a v rámci toho aktivně zasahovat do 
formulace pravidel pro tvorbu rozpočtu na UJEP v nových podmínkách financování VŠ.  
V rámci rozpočtu vyčíslit vnitřní dluh fakulty v návaznosti na reálné mzdové a provozní 
potřeby fakulty. 

b) Zefektivnit nákupy zahraniční literatury prostřednictvím e-shopů, zajistit fakultní bankovní 
platební kartu. 

c) Propagovat tisky a kopírování ve studovnách FF prostřednictvím služby Safe Q. 



d) Financovat pravidelné servisy a revize již instalovaných zařízení, dbát na udržování 
povědomí o trendech a nových možnostech efektivní komunikace a správy majetku FF. 

e) Jednat s vedením UJEP o parkovacích plochách v rámci kampusu s akcentem na výstavbu 
krytého stání pro služební vůz/vozy fakulty, popř. zajistit toto parkování z vlastních 
investičních prostředků.  

f) V rámci nákupu zboží a služeb prostřednictvím kvalitně definovaných veřejných zakázek 
dosáhnout maximální finanční efektivity. 

g) Do konce roku 2017 zahájit přípravu výběrového řízení na nákup nového služebního vozu 
fakulty. 

h) S podporou univerzitních prostředků (FRIM) realizovat stavební akce: zákryt 
vzduchotechniky pro budovy FF a státní odpadového hospodářství. 

i) V rámci reklamačního řízení s firmou UNISTAV realizovat další stavební akce směřující 
k odstranění zjištěných závad (zejm. izolace budovy B). 
 

Zodpovědnost: tajemnice fakulty 


