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PREAMBULE
Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (dále jen „ FF UJEP“) pro rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru UJEP
ČR na roky 2011–2015, z jeho Aktualizace pro rok 2013 a Institucionálního rozvojového
plánu UJEP na rok 2013, 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 2013
1.

Kvalita a relevance
a) Připravit podklady pro žádost o reakreditaci oborů FF, jimž končí platná
akreditace v roce 2014 a v návaznosti na ni posílit propojení vědeckovýzkumných aktivit kateder se zaměřením vzdělávání na FF.
b) Získat či připravit akreditace těchto studijních oborů:
- Akreditace doktorského SP Filozofie, SO Politická filozofie
- Rozšíření akreditace SP Filologie o obor Učitelství německého jazyka a
literatury pro střední školy – jednooborové studium, v prezenční formě
- Připravit podklady pro podání žádosti o rozšíření akreditace SP Filologie,
oboru Interkulturní germanistika o kombinovanou formu studia
- Připravit k akreditaci bakalářský SP Humanitní studia SO Základy
humanitní vzdělanosti - politologie v kombinované formě
- Podporovat rozvoj stávajících doktorských studií, a to v návaznosti na
celouniverzitní aktivity a prostřednictvím smluv o spolupráci
s vědeckými pracovšti mimo UJEP.

2.

Vnější vztahy, otevřenost
a) Rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké i vzdělávací činnosti,
zaměřit se na získání zahraničních studentů a studentům FF UJEP
maximálně vycházet vstříc při uznávání ECTS kreditů získaných během
zahraničního pobytu.
b) Podporovat propagaci a rozvoj realizace doktorského studia v cizím jazyce.

3.

Efektivita a financování
a) Dle plánu pokračovat v realizaci projektu OP VaVpI na výstavbu Moderní
vzdělávací a vědecko-výzkumné infrastruktury Filozofické fakulty UJEP.
b) Pokračovat v detailní analýze vývoje počtu studentů s ohledem na plnění
monitorovacích indikátorů a udržitelnosti projektu OP VaVpI.
c) Nadále usilovat o získání finančních prostředků pro zajištění vědeckého
výzkumu v rámci grantových soutěží a dalších finančních prostředků
k podpoře rozvoje, vzdělávacích a dalších aktivit realizovaných na FF
UJEP.
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1. KVALITA A RELEVANCE
1. 1. V návaznosti na potřeby pracovišť FF dále podporovat zvyšování odborné
kvalifikace akademických pracovníků prostřednictvím zapojení do IRPa projektů
univerzity („Otevřená unverzita, otevřená věda“) i v rámci interních grantů
institucionálního rozvoje.
1.2. Podporovat realizaci interních výzkumných projektů, pořádání vědeckých
konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací a časopisů dle edičního
plánu s důrazem na aktuání Metodiku hodnocení výzkumu. Tyto aktivity financovat
z institucionálních prostředků podle zásad Směrnice 20/2010 Stimulace vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Posílit v tomto směru
rozhodovací kompetence kateder, a tím motivovat jednotlivá pracoviště
k intentivnějšímu rozvoji vědeckých aktivit.
1. 3. Zapojit maximální možné množství doktorandů a nadaných studentů
magisterského studia do výzkumných aktivit kateder, a to prostřednictvím projektů
Studentské vědecké soutěže UJEP, interních grantů FF UJEP a formou výzkumu
v rámci bakalářských a diplomových prací.
1. 4. Vytvořit podmínky pro kvalitní realizaci kombinovaného studia, a to
celoplošným zavedením studijního prostředí MOODLE v rámci projektu INGO,
který je financován s podporou programu Ziel3/Cíl 3.
1. 6. Podporovat prioritní výzkumná témata jednotlivých pracovišť, u vybraných
témat podporovat jejich integraci do dlouhodobějších projektů, event. založených
na mezifakultní a mezikatedrové spolupráci.

2. VNĚJŠÍ VZTAHY, OTEVŘENOST
2. 1. Dle možností realizovat a zkvalitňovat blok kurzů pro studenty programu
Erasmus přednášených v anglickém jazyce nebo jiném cizím jazyce.
2. 2. Usilovat o uzavření nových účelných mezinárodních smluv a posílit reálnou
kooperaci s již spolupracujícícmi partnerskými zahraničními univerzitami.
- Uzavření bilaterální dohody o navazujícím magisterském SO Německá filologie
v česko-německém kontextu / Interkutlurní germanistika, ukončeným dvojitým
diplomem (DOUBLE DEGREE) v rámci meziuniverzitní smlouvy o spolupráci
(Memorandum of Understanding) mezi UJEP v Ústí nad Labem a Univerzitou
Bayreuth
- Podpora realizace bilaterální dohody CO-TUTELLE v doktorském SO České
dějiny/Tschechische Geschichte mezi UJEP a TU Dresden
- Podpora smluvní spolupráce v rámci mezinárodní tématické sítě Collegia
Politica

2. 3. Podporovat zájem zahraničních studentů o studium na FF UJEP a katedry
motivovat, aby maximálně vycházely vstříc při uznávání ECTS získaných během
zahraničního pobytu studentů.
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2. 4. V rámci programu ERASMUS i z dalších zdrojů rozvíjet účelnou docentskou
mobilitu v obou směrech s důrazem na předávání zkušeností a obohacování výuky
a také posilování vědecké kooperace mezi pracovišti.
2. 5. Posilovat partnerství a spolupráci ve vzdělávací i výzkumné činnosti
s institucemi z aplikační sféry a účelně zvyšovat počet těchto partnerů.
2. 6. Rozvíjet úspěšnou výzkumnou spolupráci se subjekty a institucemi regionu.
2. 7. Posilovat spolupráci v oblasti vzdělávání i výzkumu domácími
vysokoškolskými pracovišti i dalšími celostátními institucemi.
2. 8. Podporovat studenty se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím
projektu OP VK Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými
vzdělávacími potřebami.
2. 9. Podporovat spolupráci s absolventy, a to zejména pořádáním odborných
a společenských akcí zaměřených na tuto cílovou skupinu a jejich zapojováním do
výzkumných aktivit pracovišť a spolupráce se sférou zaměstnavatelů.

3. EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ, PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY
3.1. Dle plánu pokračovat v realizaci projektu OP VaVpI na výstavbu Moderní
vzdělávací a vědecko-výzkumné infrastruktury Filozofické fakulty UJEP,
důsledně eliminovat rizika vzniku neuznatelných nákladů a důsledně dbát na
rozpočtovou kázeň s ohledem na pokrývání spoluúčasti na tomto projektu ze
strany FF UJEP.
3. 2. Pokračovat v eliminaci rizik projektu OP VaVpI směřujících k nenaplnění
monitorovacích indikátorů, v tomto ohledu zejm. důsledně analyzovat vývoj
počtu studentů a přijímat relevantní opatření ve spolupráci s vedením UJEP.
3. 3. Usilovat o získání finančních prostředků na realizaci vědeckého výzkumu v
rámci grantových soutěží (GA ČR, TA ČR) a dalších finančních prostředků
k podpoře rozvoje a vzdělávacích aktivit realizovaných FF UJEP (OP VK, Cíl 3,
Aktion, ČNFB atd.).
3. 4. Zabezpečovat dle možností rozvoj zázemí a služeb tak, aby byly zajištěny
kvalitní podmínky pro řídící, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost na
katedrách.
- přemístění výpujčního fondu KGER do prostor Univerzitní knihovny a
vytvoření zvlášť vyhrazených prostor pro fond „Rakouské knihovny“
- revize katedrových fondů a příprava na přesun katedrových knihoven do
nových prostor FF
3. 5. Pokračovat v realizaci projektů:
• OPVK 1. 1“ Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích
/vzdělávací film/“
• OPVK 2. 2 „Corona Culturae. Inovace uměnovědných oborů různých součástí
UJEP“
• OPVK 2. 2 „Multimediální vzdělávání posluchačů magisterských studijních
programů“
• OP VK 2.3 "Šance pro mladé výzkumníky na UJEP"
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OPVK 2. 4 „Communitas pro praxis - Partnerství pro praxi“
NAKI „Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu
severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost“
NAKI „Příběh míst. Topografie soudobé paměti národa“
NAKI „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví
v příhraniční oblasti severozápadních Čech“
NAKI „Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí"
Cíl 3 „INGO. Společný rozvoj a zavedení konceptu Blended-Learning
v kombinované výuce studia Interkulturní germanistika s pomocí online
výukové platformy“.
CÍL 3 „Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace“
GAČR „Výrazové prostředky emocionality v česko-německé jazykové
konfrontaci“
GAČR „Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru
česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)"
Visegrad, „Visegrad memory or Visegrad memories“.

3. 6. V případě vypsání nových výzev v rámci OP VK podat připravený projekt:
• OPVK 2.2. PRO FUTURO – Inovace a rozvoj studia na Filozofické fakultě UJEP
v Ústí nad Labem – příležitost pro budoucnost
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