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1. Vzdělávací činnost
A) Vypracování kontrolních zpráv dle požadavků AK:
 Bc. SP Humanitní studia, SO Základy humanitní vzdělanosti – estetika
 NMgr. SP Učitelství pro ZŠ, SO Občanská výchova (dvouoborové)
 NMgr. SP Filologie, SO Učitelství NJ a literatury pro SŠ (dvouoborové)
 NMgr. SP Filologie, SO Učitelství NJ a literatury pro SŠ (jednooborové)
 NMgr. SP Historické vědy, SO Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové)
 NMgr. SP Historické vědy, SO Učitelství historie pro SŠ (jednooborové)
B) Aktualizace studijních plánů v IS/STAG v souladu s kontrolními zprávami pro AK
(viz bod A):
 NMgr. SP Učitelství pro ZŠ, SO Občanská výchova (dvouoborové)
 NMgr. SP Filologie, SO Učitelství NJ a literatury pro SŠ (dvouoborové)
 NMgr. SP Filologie, SO Učitelství NJ a literatury pro SŠ (jednooborové)
 NMgr. SP Historické vědy, SO Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové)
 NMgr. SP Historické vědy, SO Učitelství historie pro SŠ (jednooborové)
C) Příprava žádostí o akreditaci, resp. o rozšíření akreditace:
 Bc. SP Politologie, SO Politologie – veřejná správa
 NMgr. SP Humanitní studia, SO Filosofie umění
D) Vytvoření studijních plánů nově akreditovaných oborů v IS/STAG (viz bod C):
E) Podpora doktorských studijních programů:
• Připravit žádost o akreditaci DSP Filologie, SO Německý jazyk
• Připravit žádost o akreditaci DSP Politologie, SO Politická filozofie
F) V případě získání akreditace zahájit výuku:
• Bc. SP Historické vědy, SO Dokumentace památek (KS)
• DSP Filologie, SO Německá literatura
kontrolovatelné výstupy:

úspěšně akreditované SO: 4
aktualizované a nově připravené studijní plány: 11
kontrolní zprávy dle požadavků AK: 6
nově zahájené vyučované SO: 2

odpovědná osoba:

proděkanka pro studium, vedoucí kateder

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

B) Podpořit vznik školy doktorských studií na UJEP.
C) V rámci institucionálního výzkumu podporovat akademické pracovníky a vědecké
týmy.
D) Stimulovat publikační činnost formou podpory monografických prací a článků
v odborných časopisech, kolektivních monografiích a sbornících (uplatnitelných
v RIV), včetně zahraničních publikací.
E) Podporovat vydávání časopisů zařazených do databáze Scopus, ERIH, či na tzv.
pozitivní seznam časopisů, popř. dalších informačních databází relevantních pro RIV.
F) Podporovat projekty s mezinárodní spoluúčastí, zejména projekty v programu
Horizont 2020.
G) Zapojit FF UJEP do připravovaných projektů v rámci OP VVV, Cíl 2, NAKI, atd.
(fakultních, celofakultních, mezifakultních či celouniverzitních).
H) Podporovat samostatnou tvůrčí činnost studentů v oblasti výzkumu a vývoje pomocí
prostředků na studentskou grantovou soutěž (SGS).
I) Podporovat další rozvoj fakultního Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního
dědictví.
J) Formulovat výzkumná témata a hledat institucionální uspořádání pro založení Centra
pro výzkum politického extremismu a sociálního napětí, které se bude zaměřovat na tři
základní výzkumné oblasti (pilíře) – etnický, sociální a politický.
K) Podporovat vznik Centra pro podporu výuky německého jazyka v regionu,
zaměřujícího se na vzdělávání učitelů německého jazyka na základních a středních
škol v Ústí nad Labem a severočeském regionu.
L) Podpořit uspořádání mezinárodní germanistické konference v Ústí nad Labem ve
spolupráci s Mezinárodní společností pro interkulturní germanistiku a další
mezinárodní akce.
M) Zvyšovat konkurenceschopnosti FF UJEP v mezinárodním prostředí formou
podpory konferencí a odborných akcí s mezinárodní účastí či v zahraničí.
N) Podporovat spolupráci 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, Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu
v Čechách v Praze, Goethe-Institut Praha, Rakouské 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 Bayreuthu aj.
kontrolovatelné výstupy:

podpořených týmů: 1

podpořený vznik školy doktorských studií: 1
počet výstupů uplatnitelných v RIV: 90
počet podpořených časopisů: 4
počet připravovaných projektů: 1
počet podpořených projektů (SGS): 3
počet podpořených center: 3
podpořených akademických pracovníků (konference): 7
počet výstupů v cizích jazycích: 5
odpovědná osoba:

proděkan pro vědu a zahraniční vztahy, proděkan pro
rozvoj a informatizaci, vedoucí kateder

3. „Třetí role“
A) Podporovat spolupráci v oblasti česko-německých vztahů s dalšími regionálními
partnery, státní správou, samosprávou a dalšími institucemi v rámci podpory
rozvoje příhraničního regionu Ústeckého kraje.
B) V rámci mezikatederní spolupráce začít budovat regionální síť tzv. fakultních škol a
pedagogů z praxe pro realizaci reflektované oborové praxe studentů učitelských oborů,
která rozšíří získávání praktických pedagogických znalostí a dovedností v rámci
jednotlivých disciplín.
kontrolovatelné výstupy:

počet praxí: 38 (15 KHI, 15 KPF, 8 KGER)
počet nově uzavřených smluv o spolupráci: 2

odpovědná osoba:

proděkan pro rozvoj a informatizaci

4. Kvalita
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) Formulovat projektové záměry jednotlivých součástí FF UJEP (především projekty
z externích grantů a výzev: OP, OP VVV, NAKI, GAČR).
C) Zajistit kvalitní řešení získaných projektů (GAČR, NAKI, apod.).
D) Podporovat kvalitu realizace praxí a praktické výuky (pro učitelské i neučitelské
obory) ve spolupráci s odbornými regionálními i celostátními institucemi a budoucími
zaměstnavateli, včetně škol, orgánů státní správy a samosprávy.
E) Podporovat oborové praxe pro studenty učitelských oborů. V případě učitelských
navazujících oborů zajistit k souvislé pedagogické praxi podpůrný seminář
připravující studující v první fázi na realizaci pedagogické praxe na příslušném stupni
škol a v druhé fázi v návaznosti na již realizovanou SPP seminář reflektující její
průběh a výsledky. V této souvislosti navázat smluvní vztahy se ZŠ a SŠ v regionu.

F) Rozvíjet mezifakultní spolupráci v oblasti zvýšení jazykové kompetence studujících
UJEP pro zvýšení možností uplatnění absolventů UJEP na trhu práce.
G) Zapojit aktivity fakulty do Institucionálního plánu UJEP pro rok 2016
kontrolovatelné výstupy:

počet podpořených Ph.D.: 2
počet podpořených habilitací: 1
počet předložených projektových žádostí: 3
počet předložených projektů v rámci IP UJEP: 3

odpovědná osoba:

proděkanka pro studium, vedoucí kateder

5. Diverzita a dostupnost
A) Rozšiřovat nabídku kurzů v moodlu (e-learning) pro kombinované studium a vybrané
kurzy studia denního.
B) Zrealizovat monitoring uplatnitelnosti absolventů FF UJEP a jeho vyhodnocení.
kontrolovatelné výstupy:

počet nových kurzů v Moodlu: 5
monitoring uplatnitelnosti absolventů: 1

odpovědná osoba:

proděkanka pro studium, vedoucí kateder

6. Internacionalizace
A) Rozvíjet bilaterální a multilaterální spolupráci se zahraničními institucemi, a to
formou uskutečňování double degree programu; realizace studia dvojitého diplomu s
Univerzitou Bayreuth, prohloubení spolupráce s TU Dortmund a TU Dresden.
B) V rámci pedagogické, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti podporovat
mobilitu studentů a akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+.
C) Rozšířit stávající nabídku kurzů pro studující o nabídku povinně volitelných kurzů
nabízených v cizích jazycích. Podpořit vznik nových kurzů realizovaných
v AJ pro studující v programu Erasmus+.
kontrolovatelné výstupy:

počet podpořených studií s dvojitým diplomem: 1
počet vyjíždějících studentů: 25
počet vyjíždějících pedagogů: 12
počet kurzů v cizím jazyce: 7 (po katedrách – 4 KHI,
2 KPF, 1 KGER)

odpovědnost:

proděkan pro vědu a zahraniční vztahy, proděkanka pro
studium

7. Relevance
A) Rozvíjet systém propagace studijních oborů FF UJEP.

B) Inovovat propagační materiály FF UJEP
C) Aktualizovat podobu webových stránek FF UJEP
kontrolovatelné výstupy:

kalendář akcí na rok 2016
propagační materiály (brožury, letáky, apod.)
webové stránky FF UJEP

odpovědná osoba:

proděkan pro rozvoj a informatizaci

8. Data a efektivní financování
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) Rozvíjet informační zdroje: podpořit rozvoj katedrových knihoven a studoven
vyčleněním prostředků na nákup informačních zdrojů tak, aby byly studentům
dostupné všechny povinné a doporučené tituly reakreditovaných oborů.
D) Kontrolovat dodržování interních předpisů a směrnic.
E) Zajistit vypracování monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů OP VaVpI a OPVK.
F) Realizovat stavební akce:
 Zákryt vzduchotechniky pro budovy F (z vlastních investičních zdrojů).
 Stání odpadového hospodářství (z vlastních investičních zdrojů).
 Odvětrání skladu Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví
(z vlastních investičních zdrojů).
kontrolovatelné výstupy:

měsíční analýza nákladů na základě fakturace
evidence reklamačních řízení
provádění kontroly dodržování interních předpisů a
směrnic
nově pořízených knih a dalších informačních zdrojů: 150
monitorovací zpráva o udržitelnosti projektů OP VaVpI a
OPVK: 3

odpovědná osoba:

tajemnice fakulty, proděkan pro rozvoj a informatizaci

