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PREAMBULE 

Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem (dále jen „ FF UJEP“) pro rok 2012 vychází z Dlouhodobého záměru UJEP 

ČR na roky 2011–2015, z jeho Aktualizace pro rok 2012 a Institucionálního rozvojového 

plánu UJEP na rok 2012, dále z Dlouhodobého záměru FF UJEP na roky 2011–2015, 

Strategie FF UJEP 2010-2020 a Investiční strategie FF UJEP 2010-2020. 

 
PRIORITY ROZVOJE FF UJEP V ROCE 2012 
 

1. Kvalita a relevance 
• Ve studijním programu HISTORICKÉ V ĚDY, oboru ČESKÉ DĚJINY získat 

oprávn ění pro profesorské řízení  
• Rozšířit bakalá řský studijní program HISTORICKÉ V ĚDY o obor HISTORIE - 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM V KOMBINOVANÉ FORM Ě a  SPISOVÁ SLUŽBA 
- DVOUOBOROVÉ STUDIUM V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORM Ě  

• Rozšířit magisterský studijní program FILOLOGIE o obor N ĚMECKÁ 
FILOLOGIE V ČESKO-NĚMECKÉM INTERKULTURNÍM KONTEXTU v 
prezenční form ě   

• Získat akreditaci doktorského studijního programu F ILOZOFIE obor 
POLITICKÁ FILOZOFIE   

• Rozšířit akreditaci bakalá řského studijního programu HUMANITNÍ STUDIA 
oboru ZÁKLADY HUMANITNÍ VZD ĚLANOSTI - POLITOLOGIE  
o kombinovanou  formu  

• Vytvo řit podmínky pro získání akreditace v magisterském s tudijním 
programu POLITOLOGIE obor  EVROPSKÁ STUDIA   

 

2. Vnější vztahy, otev řenost 
•  Rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti v ědecké i vzd ělávací činnosti, 

zaměřit se zejm. na získání zahrani čních student ů a student ům FF UJEP 
maximáln ě vycházet vst říc při uznávání ECTS kredit ů získaných b ěhem 
zahrani čního pobytu. 

• Posílit spolupráci s regionálními subjekty a instit ucemi zejm. s ohledem na 
využití výzkumného potenciálu pracoviš ť FF UJEP, získání kvalitních 
uchazečů o studium a uplatn ění absolvent ů.  

3.  Efektivita a financování 

• Dle plánu realizovat projekt OP VaVpI na výstavbu Moderní vzd ělávací a 
vědecko-výzkumné infrastruktury Filozofické fakulty U JEP, důsledn ě 
eliminovat rizika vzniku neuznatelných náklad ů a rizika sm ěřující 
k nenapln ění monitorovacích indikátor ů.   

• Analyzovat vývoj po čtu student ů  s ohledem na pln ění monitorovacích 
indikátor ů a udržitelnosti projektu OP VaVpI.  

• Usilovat o získání finan čních prost ředků pro zajišt ění vědeckého výzkumu v 
rámci grantových sout ěží (GA ČR) a dalších finan čních prost ředků 
k podpo ře rozvoje,  vzd ělávacích a dalších aktivit realizovaných na FF 
UJEP.   
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1. KVALITA A RELEVANCE  
 

1. 1. Podporovat zvyšování odborné kvalifikace akad emických pracovník ů 
prost řednictvím podpory v rámci interních grant ů, dle možností pracoviš ť také 
zahrani čních studijních pobyt ů a mezivládních stipendií.   
 
1. 2. Podporovat realizaci interních výzkumných pro jektů, pořádání vědeckých 
konferencí a seminá řů a vydávání odborných publikací a časopis ů dle edi čního 
plánu s d ůrazem na napl ňování platných pravidel RIV. Tyto aktivity financov at 
z institucionálních prost ředků podle zásad Sm ěrnice 20/2010 Stimulace v ědecko-
výzkumné činnosti akademických pracovník ů FF UJEP. Posílit v tomto sm ěru 
rozhodovací kompetence kateder, a tím motivovat jed notlivá pracovišt ě 
k intentivn ějšímu rozvoji v ědeckých aktivit.  
 
 1. 3. Zapojit maximální možné množství student ů, zejm. doktorských a 
magisterských studijních program ů, do výzkumných aktivit kateder, a to 
prost řednictvím projekt ů Studentské v ědecké sout ěže UJEP, interních grant ů FF 
UJEP a formou výzkumu v rámci bakalá řských a diplomových prací. 
UJEP a formou výzkumu v rámci bakalá řských a diplomových prací. 
 
1. 4. Důsledn ěji propagovat možnosti hodnocení výuky studenty a n ásledn ě využít 
tohoto hodnocení jako podkladu pro inovace a zlepše ní pedagogické činnosti. 
 
1. 5. Vytvo řit podmínky pro kvalitní realizaci kombinovaného st udia, a to 
zavedením jednotného elektronického systému pro nek ontaktní výuku na bázi 
systému Moodle.  
 
1. 6.  Podporovat jazykovou vybavenost akademických  pracovník ů, a to 
umožn ěním účasti na kurzech a konzultacích financovaných z proj ektových   
prost ředků.  

 
1. 7.  Dále rozvíjet prioritní výzkumná témata jedn otlivých pracoviš ť, u vybraných 
témat podporovat jejich integraci do dlou hodob ějších projekt ů, event. založených 
na mezifakultní a mezikatedrové spolupráci.  

 
 
2. VNĚJŠÍ VZTAHY, OTEVŘENOST 
 

2. 1. Vytvo řit blok kurz ů pro studenty programu Erasmus p řednášených v 
anglickém jazyce nebo jiném cizím jazyce s takovým kreditovým ohodnocením, 
aby umož ňovaly získání  30 kredit ů za 1 semestr. 
 
2. 2.  Usilovat o uzav ření nových ú čelných mezinárodních smluv a posílit reálnou 
kooperaci s již spolupracujícícmi partnerskými zahr aničními univerzitami.  

 
2. 3. Podporovat zájem zahrani čních student ů o studium na FF UJEP a katedry 
motivovat, aby maximáln ě vycházely vst říc při uznávání ECTS získaných b ěhem 
zahrani čního pobytu student ů. 
 
2. 4. Rozvíjet v rámci programu ERASMUS i z dalších  možných zdroj ů účelnou 
docentskou mobilitu v obou sm ěrech s d ůrazem na p ředávání zkušeností a 
obohacování výuky a také posilování v ědecké kooperace mezi pracovišti.  
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2. 5. Posilovat partnerství a spolupráci ve vzd ělávací i výzkumné činnosti 
s institucemi z aplika ční sféry a ú čelně zvyšovat po čet těchto partner ů.   
 
2. 6. Dále rozvíjet úsp ěšnou výzkumnou spolupráci se subjekty a institucemi  
regionu.  
   
2. 7. Posilovat spolupráci v oblasti vzd ělávání i výzkumu domácími 
vysokoškolskými pracovišti i dalšími celostátními i nstitucemi.  
 
2. 8. Reagovat na p řípadný zájem kraje, m ěst, obcí, podnik ů při zadávání témat 
bakalá řských a diplomových prací; rozvíjet smluvní spolupr áci s odbornými 
regionálními institucemi. 
 
2. 9. Podporovat studenty se specifickými vzd ělávacími pot řebami a vycházet 
maximáln ě vst říc jejich individuálním pot řebám. 
 
2. 10. Podporovat spolupráci s absolventy, a to zej ména po řádáním odborných 
akcí zam ěřených na tuto cílovou skupinu a jejich zapojováním do výzkumných 
aktivit pracoviš ť a spolupráce se sférou zam ěstnavatel ů.   

 
 
3. EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ, PROJEKTOVÉ ZÁM ĚRY 

 

3.1. Dle plánu realizovat projekt pokra čování projektu OP VaVpI na výstavbu 
Moderní vzd ělávací a v ědecko-výzkumné infrastruktury Filozofické fakulty 
UJEP, důsledn ě eliminovat rizika vzniku neuznatelných náklad ů a důsledn ě 
dbát na rozpo čtovou káze ň s ohledem na pokrývání spoluú časti na tomto 
projektu ze strany FF UJEP.  

3. 2. Eliminovat rizika projektu OP VaVpI sm ěřující k nenapln ění monitorovacích 
indikátor ů, v tomto ohledu zejm. d ůsledn ě analyzovat vývoj po čtu student ů, 
konzultovat tuto záležitost s vedením UJEP, a tím z ajistit napln ění 
monitorovacích indikátor ů v oblasti po čtu student ů a udržitelnost projektu. 

3. 3. Usilovat o získání finan čních prost ředků pro zajišt ění vědeckého výzkumu v 
rámci grantových sout ěží (GA ČR, TA ČR, NAKI) a dalších finan čních 
prost ředků k podpo ře rozvoje a vzd ělávacích aktivit realizovaných FF UJEP (OP 
VK, Cíl 3, Aktion, ČNFB atd.).  

 
3. 4. Zabezpečovat dle možností rozvoj zázemí a služeb tak, aby b yly zajišt ěny 

kvalitní podmínky pro řídící, pedagogickou a v ědecko-výzkumnou činnost na 
katedrách.   

 
3. 5.  Pokračovat v realizaci projekt ů: 
• OPVK 1. 1“ Patriotismus - nacionalismus - národovec tví v českých zemích   
 /vzdělávací film/“  
• OPVK 2. 3 „A POTENTIA AD ACTUM“  
• OPVK 2. 3 „Nová média ve v ědě a výzkumu“  
• OPVK 2. 4 „Comunitas pro praxis - Partnerství pro p raxi“ 
• CÍL 3  „Sasko- české vztahy v prom ěnách času – pomocná výuková publikace“ 
• CÍL 3  „Pr ůzkum a dokumentace malých památek v česko-saském p říhrani čí“ 
• NAKI  „Spole čenské, kulturní a ideové transfery v historii p říhrani čního regionu  
 severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost“ 
• NAKI  „P říběh míst. Topografie soudobé pam ěti národa“ 
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3. 6. Realizovat nov ě získané projekty: 
• OPVK 2. 2 „Multimediální vzd ělávání poslucha čů magisterských studijních  
 program ů“ 
• OPVK 2. 2 „Corona Culturae. Inovace um ěnovědných obor ů různých sou částí  
 UJEP“   
• NAKI „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohrože ného kulturního d ědictví  
 v příhrani ční oblasti severozápadních Čech“ 
• NAKI „Um ělecká vým ěna v regionu Krušnoho ří mezi gotikou a renesancí" 
• GAČR „Ars Monatana: Um ělecký a kulturní transfer v otev řeném prostoru  
 česko-saského Krušnoho ří na prahu raného novov ěku (1459-1620)" 
 
 
3. 7. V případě vypsání nových výzev v rámci OP VK podat p řipravené projekty:  
• OPVK 2.2. PRO FUTURO – Inovace a rozvoj studia na F ilozofické fakult ě UJEP 

v Ústí nad Labem – p říležiost pro budoucnost 
 


