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1. Úvod
Filozofická fakulta (FF) je jednou z nejmladších součástí UJEP, byla založena 1. září
2006 po souhlasném stanovisku Akreditační komise Vlády ČR ze dne 21. června
2006 na zasedání v Medlově.
FF vznikla sloučením Ústavu humanitních studií a jeho katedry historie s těmi
humanitně orientovanými katedrami Pedagogické fakulty UJEP, které nově
akreditovaly neučitelské studijní programy – jedná se o dosavadní katedru
společenských věd (přešla na FF od 1. 10. 2006), která je v souvislosti s nově
akreditovanými studijními obory na půdě FF profilována jako katedra politologie a
filozofie, dále o katedru germanistiky (též od 1. 10. 2006) a dosud univerzitní Ústav
slovansko-germánských studií (od 1. 1. 2008), jenž významně posílil především
vědecko-výzkumný potenciál nově vzniklé fakulty.
Od svého vzniku prochází FF velmi výrazným kvalitativním i kvantitativním rozvojem,
který se týká jak VaV činnosti (nárůst počtu VaV projektů, výstupů v RIVu ad.), tak i
rozšiřování studijních oborů a nárůstu počtu studentů.
Strategickým cílem rozvoje FF pro nadcházející období bude především stabilizovat
stávající stav a zaměřit se na kvalitativní rozvoj ve všech oblastech, tj. ve vzdělávání,
výzkumu, personálním zabezpečení aktivit i infrastrukturním zázemí. Pouze v dílčích
případech, odůvodněně, v souladu se strategií MŠMT bude doplňována struktura
studijních oborů, a to s ohledem na profilaci jednotlivých pracovišť a vzhledem
k současným trendům v proměně struktury uchazečů o studium (např. rozšíření
nabídky kombinovaných studií) – záměrem těchto kroků bude zachování stávajícího
počtu, případně i mírný nárůst počtu studentů. Větší pozornost bude věnována
navazování vztahů s různorodými institucemi a organizacemi, regionálními,
celorepublikovými i zahraničními, přičemž cílem těchto partnerství bude vzájemná
spolupráce na výzkumných záměrech a při zvyšování kvality výuky.

1.1. Východiska
Východisky Dlouhodobého záměru FF UJEP na léta 2011-2015 jsou:
• Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách) a zákon č. 147/2001 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/1998 Sb.
• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015
• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015
• Dlouhodobý záměr UJEP na léta 2011-2015
• Strategie Filozofické fakulty UJEP 2010-2020
• Investiční strategie Filozofické fakulty UJEP 2010-2020

1.2. Excelentnost a kvalita
FF UJEP přispívá k excelentnosti a kvalitě UJEP v českém vysokoškolském prostoru
provozem unikátních pracovišť a realizací studijních programů a oborů v českém
vysokoškolském systému jedinečných:
• Na katedře historie FF je realizován studijní program Historické vědy, který ve
svých bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech
vychovává nejen historiky a učitele historie, ale též specialisty pro oblast
památkové péče a archivnictví. V tomto studijním programu má FF oprávnění
konat též habilitační řízení. V českém vysokoškolském systému je unikátní
zejména obor Dokumentace památek (v Bc. stupni), který předává studentům
teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti dokumentace kulturních
památek, zejm. prostřednictvím moderních technologií. Z hlediska regionálního
poslání FF je velmi významný obor Kulturně-historická regionalistika (v Bc. i
Mgr. stupni), jehož absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru státních a
veřejných institucí v oblasti památkové péče.
• Pod hlavičkou KHI FF působí Centrum pro dokumentaci a digitalizaci
kulturního dědictví (CDDKD), které díky funkční spolupráci s Fakultou
životního prostředí UJEP propojuje humanitně orientovaný výzkum s obory
technickými a přírodovědnými, zejm. v oblasti geoinformatiky. Zaměřuje se na
využití nejnovějších technologií v dokumentaci památek, dokumentaci a
digitalizace historických pramenů atd.
• Na půdě FF působí Ústav slovansko-germánských studií FF (USGS), který
realizuje výzkumné aktivity z oblasti česko-německých vztahů a dějin Němců
v českých zemích.
• Se zaměřením USGS souvisí i orientace katedry germanistiky, která se
specializuje na komparatistický a interkulturní výzkum literatury německé
jazykové oblasti s českým kulturně-historickým kontextem v různých obdobích
a na vybrané aspekty kontrastní lingvistiky a lingvodidaktiky. Na uvedené
výzkumné zaměření navazuje unikátní obor Interkulturní germanistika (v Bc.
stupni), který propojuje vzdělání v oblasti sociokulturního a lingvistického
prostoru německy mluvících zemí s areálovými studiemi. Jeho absolventi
nacházejí uplatnění v celé řadě kulturních institucí a institucí podnikatelského i
veřejného sektoru, a to zejména v česko-německém příhraničním prostoru.
• Katedra politologie a filozofie se zaměřuje na oba stěžejní obory, přičemž
nejprogresivněji se rozvíjí zejména v oblasti politické filozofie – na základě
propojení výzkumu a vzdělávání byl akreditován obor Politická filozofie
(v Mgr. stupni), jehož profilace je v rámci ČR unikátní, a plánuje se akreditace
obdobně zaměřeného oboru i v doktorském stupni.

1.3. Poslání FF UJEP
UJEP je nejvýznamnější a nezastupitelná vědecko-výzkumná, vzdělávací a
umělecká instituce Ústeckého kraje a Filozofická fakulta je její jedinou humanitně
orientovanou součástí, která se ve svém výzkumu i v rámci výukové činnosti podílí
na reflexi historicky i kulturně zdevastovaného regionu.
Posláním FF je na půdě UJEP, ale i mimo ni, rozvíjet vzdělávací, vědeckou a
výzkumnou činnost v humanitních oborech a realizovat tuto činnost tak, aby
přispívala k rozvoji všeobecné vzdělanosti i vědeckých poznatků. Aby na jedné
straně reagovala na potřeby širšího regionu a na druhé straně zároveň rozvíjela
specifické obory, které jsou ve VŠ vzdělávacím systému unikátní a odrážejí vědeckovýzkumné aktivity pracovišť FF (např. obory Politická filozofie, Dokumentace
památek, Interkulturní germanistika).
1.4. Priority
• stabilizovat strukturu pracovišť a oborů
• všestranně podporovat rozvoj vědecko-výzkumné činnosti
• úspěšně realizovat projekt „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná
infrastruktura FF UJEP“ (OP VaVpI 4)

2. Internacionalizace
• v rámci zahraniční spolupráce podporovat existující vazby na zahraniční
univerzity (smlouvy v rámci programu ERASMUS), na jejichž základě lze
rozvinout i vědeckou spolupráci; podpořit rozvoj v oblasti získávání
zahraničních partnerů v anglosaských zemích
• realizovat společné projekty s partnerskými zahraničními školami
• další rozvoj a zvyšování mezinárodní mobility akademických pracovníků,
včetně vypracování plánu na soustavnější zapojování odborníků ze zahraničí
do výuky a výzkumu na FF a zapojování pracovníků FF do mezinárodních
projektů, včetně dlouhodobých pobytů zahraničních pedagogů na FF
• podporovat dynamický vývoj navyšování počtu výjezdů studentů, u vybraných
oborů (zejm. v rámci germanistiky – programy LLP/ERASMUS a AKTION) a
rozvíjet podmínky k absolvování alespoň jedné zahraniční stáže během studia
• pokračovat v realizaci kurzů cizích jazyků pro pedagogy a zaměstnance FF
• zavádět více kurzů odborného cizího jazyka pro studenty FF, rozšiřovat
odborné kurzy v cizím jazyce

3. Akademické činnosti
3.1. Vzdělávací činnost:
• zpracovat střednědobý plán rozvoje studijních programů a oborů, plnění těchto
plánů každoročně vyhodnocovat a plány aktualizovat
• do roku 2012 ukončit kvantitativní rozvoj fakulty; zajistit doběh nárůstu počtu
studentů, který byl akcelerován strukturální proměnou univerzity v letech 2005
a 2006; s ohledem na stabilizaci struktury studijních oborů, plánovanou na toto
období, se zároveň předpokládá restrukturalizace počtu studentů
v jednotlivých oborech i stupních studia, tj. s mírným navýšením počtu
studentů v magisterském a doktorském stupni a s úbytkem počtu bakalářů
• zvyšování kvality vzdělávání rozvojem a inovacemi studijních oborů s důrazem
na průřezová témata (gender studies, globalizace), mezioborovost, ICT,
oborové didaktiky, metodologické aspekty či regionální hlediska; se zvláštním
důrazem na rozvoj oborů v celorepublikovém měřítku unikátní: Dokumentace
památek (KHI), Interkulturní germanistika (KGER) a Politická filozofie (KPF)
• v rámci inovací se dále přednostně zaměřit na ty kurzy, u nichž byla po prvním
cyklu realizace identifikována slabá místa, a tyto slabiny eliminovat;
• usilovat o rozšíření dostupnosti kombinovaných forem studia a za podmínky
zajištění vysoké kvality související tvůrčí činností a kvalitního personálního
zajištění také o zvýšení prostupnosti do vyšších stupňů vysokoškolského
vzdělávání;
• postupně omezovat a následně zrušit ty stávající studijní programy, které
dlouhodobě neodpovídají ukazatelům kvality.
• získat akreditaci studijního oboru Archivnictví a spisová služba (v programu
Historické vědy) v bakalářském stupni – v prezenční i kombinované formě;
otevření oboru je podpořeno poptávkou ze strany státní správy a místních
samospráv;
• rozšířit akreditaci studijního oboru Historie (v programu Historické vědy)
v bakalářském stupni o kombinovanou formu studia;
• rozšířit akreditaci těchto učitelských oborů o kombinovanou formu: bakalářský
obor Historie se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterský obor
Učitelství historie pro SŠ (oba v programu Historické vědy) a navazující
magisterský obor Dějepis pro ZŠ (v programu Učitelství pro základní školy)
• rozšířit akreditaci bakalářského oboru ZHV-politologie (v programu Humanitní
studia) o kombinovanou formu studia
• v souvislosti s rozvojem struktury FF v návaznosti na odborný růst jednotlivých
pracovišť a oborů připravit akreditaci či reakreditaci již realizovaných
uměnovědně zaměřených oborů, popř. připravit akreditaci nových tak, aby
přesně odpovídaly zaměření FF a doplňovaly žádoucím způsobem strukturu
ostatních oborů navázaných na vědecko-výzkumnou činnost – jedná se
o bakalářský obor ZHV-estetika (ve studijním programu Humanitní studia)
s možností rozvoje směrem k filozofii umění, přičemž v rámci rozvoje lze
uplatnit i podněty z oblasti etnomuzikologie či hudební vědy
• získat akreditaci navazujícího magisterského oboru Německá filologie
v česko-německém interkulturním kontextu (v programu Filologie)

•
•
•
•
•
•

v prezenční formě, inovovat stávající bakalářský obor Interkulturní
germanistika v oblasti profesního zaměření a výraznějšího propojení s praxí,
zároveň získat akreditaci kombinované formy Interkulturní germanistika
v bakalářském stupni.
získat akreditaci navazujícího magisterského oboru Evropská studia
(v programu Politologie) v prezenční formě
získat akreditaci dvouoborového navazujícího magisterského oboru Filozofie
(v programu Filozofie) v prezenční formě
získat akreditaci doktorského studijního oboru Politologie (v programu
Politologie)
důsledněji propagovat cizojazyčný doktorský studijní obor Tschechische
Geschichte (v programu Historické vědy) a začít s jeho realizací
otevřít a realizovat navazující magisterský obor v kombinované formě
Učitelství cizích jazyků pro základní školy – německý jazyk a usilovat o
rozšíření akreditace na učitelství NJ pro SŠ
rozvíjet výuku v cizích jazycích – rozšířením nabídky cizojazyčných odborných
kurzů a posílením segmentu jazykové přípravy (rozvojem Jazykového centra
FF):
o dále rozšířit nabídku PVK v cizích jazycích
o vytvořit modul společenskovědních předmětů v anglickém jazyce pro
české i zahraniční studenty
o rozvinout zázemí jazykového JC pro studenty i vyučující (výukové
pomůcky, programy, studovna)
o zahájit výuku dalších jazyků, především ruského a španělského

Posilování praktické relevance studia:
• posilovat partnerství a spolupráci ve vzdělávací i výzkumné činnosti
s institucemi z aplikační sféry, zvyšovat počet těchto partnerů tak, aby byly
rovnoměrně pokryty všechny obory
• zvýšit počet studentských praxí, případně u vybraných oborů převést praxe
z modu povinně volitelných do povinných
• vyšší uplatnění odborníků z praxe ve výuce
• prostřednictvím rozvoje Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního
dědictví posilovat praktické kurzy pro studenty relevantních oborů
(Dokumentace památek, Kulturně-historická regionalistika)
• prostřednictvím projektů OP VK navazovat funkční partnerství se subjekty
z aplikační sféry a tato partnerství rozvíjet i mimo projekty ESF
Zapojení pracoviště do U3V:
V intencích dosavadní spolupráce v rámci univerzitního Centra celoživotního
vzdělávání spolupracovat na realizaci U3V a zabezpečovat zde přednášky a další
aktivity ve společenskovědních oborech realizovaných na FF.
3.2. Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost:
• další rozvoj prioritních výzkumných témat jednotlivých pracovišť, u vybraných
témat jejich integrace do větších a dlouhodobých projektů, včetně
mezikatedrové spolupráce:

- v oblasti historického a kulturně-historického bádání zejm. výzkum
regionálních dějin severozápadních a severních Čech jako specifické
příhraniční oblasti s akcentem na významnou roli kulturního transferu, který
tato oblast v průběhu svého historického vývoje zprostředkovávala, dále v ČR
ojedinělou specializaci na studium středověkých a raně novověkých měst,
zejm. v oblasti editování a zpřístupňování městských knih a dalších
písemností; dále zvláštní důraz na rozvoj výzkumné oblasti dokumentace a
digitalizace kulturního dědictví (hmotných a nehmotných pramenů, včetně
popularizace výsledků), téma církevních dějin, témata novějších a moderních
dějin ve vazbě na česko-německé vztahy, na dějiny Němců v českých zemích,
vč. úzce zaměřeného výzkumu česko-saských vztahů, otázek nacionalismu a
národovectví (zejm. KHI a CDDKD, USGS, KPF)
- v oblasti politické filozofie zejm. témata související s teoriemi demokracie
(současné teorie moci, autority, suverenity a svobody, a to jak ze
systematického, tak také historického hlediska), téma českého politického
myšlení, téma holocaustu a nacionalismu (KPF ve spolupráci s KHI, USGS a
KGER)
- v oblasti filozofie zaměření výzkumu na oblast vztahů mezi analytickou a
kontinentální filozofií, na antickou filozofii (včetně pořádání platónských
konferencí), na teorii vědy, filozofii náboženství ad. (KPF)
- v oblasti germanistiky orientace na komparatistickou a interkulturní
problematiku ve středoevropském, zvláště pak česko-německém kontextu,
v oblasti literárněvědné, literárně a kulturně historické, včetně srovnávací
jazykovědy (KGER, USGS, okrajově i KHI)
- zaměření na oblast oborových didaktik a metodiky vzdělávání ve všech
stupních primárního i terciárního vzdělávání, která je nezbytná pro další
zkvalitňování učitelských oborů a pro kvalitnější přípravu jejich absolventů na
praxi – i v tomto případě budou zohledňována specifika prostoru severních
Čech (důraz na témata související s demokracií, obranou vůči rostoucímu
nacionalismu; stejnou měrou rozvoj moderních prezentačních metod a
uplatnění ICT ve výuce, KHI, KGER, KPF)
- na výše uvedené cíle pak navazuje plán intenzivní podpory mimořádně
nadaných studentů a zapojování studentů navazujících magisterských a
doktorských oborů do VaV projektů (zejména prostřednictvím projektů
interních projektů FF a IGA UJEP)
• pokračovat v realizaci již započatých projektů (zejm. GAČR), zaměřit se na
získávání finanční podpory pro realizaci dalších projektů (GAČR, GAAV,
NAKI, Cíl 3, IGA), jejich realizaci podpořit i v rámci stimulace vědeckovýzkumné činnosti v rámci podpory z prostředků na specifický výzkum FF;
zároveň zajistit zázemí pro administrativní pomoc při řešení projektů
podpořených uvedenými dotačními tituly (rozvoj oddělení pro vědu)
• pokračovat ve spolupráci v oblasti vzdělávání i výzkumu s těmito celostátními
institucemi zejm.: Národní památkový ústav, Národní archiv, Archiv Hlavního
města Prahy, Akademie věd ČR, UK v Praze (FF, FSV, FHS), Masarykova
univerzita Brno (FF), Národní muzeum v Praze, Pražský literární dům autorů
německého jazyka v Praze, Goethe-Institut Praha, Rakouský kulturní fórum v
Praze
• usilovat o uzavření smluvní spolupráce s vybranými pracovišti Akademie věd
ČR – zejména s těmi, s nimiž FF již nyní spolupracuje na vědeckovýzkumných projektech

• dále rozvíjet úspěšnou výzkumnou spolupráci s těmito subjekty a institucemi
regionu: Město Ústí nad Labem (Muzeum a Archiv města), Státní oblastní
archiv v Litoměřicích, Biskupství Litoměřice, Krajský úřad Ústeckého kraje a
další instituce státní správy a samosprávy (města a obce)
• prostřednictvím edičního plánu FF podporovat vydávání publikací, které přímo
souvisejí s kvalifikačním růstem pracovníků FF (habilitační, popř. disertační
práce), vydávání sborníků a publikací, které prezentují významné odborné
výstupy pracovníků FF, a vydávání vědeckých časopisů
• zapojit maximální možné množství studentů magisterských studijních
programů do výzkumných aktivit kateder, zejména prostřednictvím projektů
Interní grantové agentury UJEP a interních grantů FF UJEP; aktivněji
zapojovat studenty do grantů místní samosprávy a dalších aktivit formou
bakalářských a diplomových prací
Doktorské studium:
• zapojit maximální možné množství interních doktorandů do výzkumných aktivit
kateder, zvyšovat podíl studentů doktorských programů na výsledcích VaV
evidovaných v RIV
• zvýšení mezinárodní mobility studentů interního doktorského studia (každý
student prezenční formy bude mít povinnost absolvovat alespoň jednu
zahraniční stáž či studijní pobyt)
• intenzivněji zapojovat doktorandy do výzkumných projektů realizovaných ve
spolupráci s v.v.i., jinými VŠ a subjekty, které ve své činnosti kloubí praxi
s výzkumem (památkové ústavy, archivy, muzea)
• posilovat jazykové kompetence doktorandů, jejich počítačovou gramotnost a
schopnost prezentace a popularizace výsledků badatelské činnosti

4. Management a řídící činnost
4. 1. Rozvoj lidských zdrojů
• podporovat zvyšování odborné kvalifikace akademických pracovníků –
prostřednictvím rozvojových projektů MŠMT na podporu kvalifikačního růstu a
fakultním systémem stimulace
• rozvíjet motivační systém se zvláštním důrazem na rozvoj motivačních stimulů
pro absolventy doktorského studia a mladé výzkumné pracovníky, včetně
podpory pro návrat talentovaných VaV pracovníků na půdu FF UJEP
• v souvislosti s realizovanými studijními programy podporovat profesní růst
akademických pracovníků, kteří zabezpečují profilové disciplíny
• spolupracovat s jinými součástmi UJEP (propojení pracovních úvazků
perspektivních pracovníků participujících na vědeckém výzkumu a realizaci
studijních programů na FF)
• využít hodnocení výuky studenty pro zlepšení pedagogické činnosti
• pokračovat v realizaci kurzů cizích jazyků pro pedagogy a zaměstnance FF a
podporovat jazykovou vybavenost akademických pracovníků
• zajistit v rámci JC výuku dalších cizích jazyků podle zájmu studentů
(španělštiny, ruštiny)

• zavést pracovní pozici vědecko-výzkumného pracovníka financovanou
z prostředků na specifický výzkum
• zefektivnění řízení fakulty, v relevantních případech restrukturalizace pracovišť
4. 2. Informatizace a informační systémy
• v rámci partnerství se podílet na realizaci projektu OP VK 2.3 Nová média ve
VaV – realizovat kurzy pro akademické pracovníky s cílem zvýšit jejich
kompetence v oblasti ICT a prezentace výsledků VaV
• rozvíjet zázemí a fondy oborových studoven, knihoven a medioték, včetně
rozšiřování přístupů do informačních databází; zajistit v jejich rámci dostatečný
přístup studentů k IT
• v případě realizace projektu „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná
infrastruktura FF UJEP“ (VaVpI 4) nově vybavit všechna pracoviště FF
moderní výukovou i kancelářskou výpočetní technikou, vybudovat počítačové
učebny a seminární místnosti specializované pro výuku jednotlivých kateder
4.3. Rozvoj struktury FF
• ze stávajícího Oddělení pomocných věd historických na KHI vytvořit v případě
úspěšné akreditace nových oborů a jejich naplnění studenty samostatnou
Katedru archivnictví a pomocných věd historických – v časovém horizontu 5
let
• z Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při katedře historie
samostatný fakultní Ústav dokumentace a digitalizace kulturního dědictví –
v časovém horizontu 3 let; rozvoj podpořen rostoucím počtem projektů
řešených centrem a zejména rozvojem infrastrukturním (plánován v rámci
projektu VaVpI)
• v dlouhodobějším časovém horizontu připravit transformaci Katedry politologie
a filozofie, a to v návaznosti na rozvoj studia i vědecko-výzkumné činnosti
v oblasti filozofie a politologie (politické filozofie)

5. Kvalita a kultura univerzitního života
5. 1. Uchazeči, studenti, absolventi a zaměstnanci
• podpora aktivit UJEP v souvislosti se Spolkem absolventů
• v rámci udržování kontaktů s absolventy na profesní úrovni podpora aktivit
profesních organizací a sdružení (např. Sdružení historiků ČR, Svaz
germanistů ČR atd.)
• využít dostupných možností pro zkvalitnění pracovního prostředí a zázemí pro
zaměstnance FF, např. v oblasti stravování, kulturních a sportovních aktivit
• podporovat studentské aktivity realizované nad rámec studia (společenské a
kulturní akce, exkurze a jiné), jejich podporu zapracovat do motivačního
systému
• podporovat akce související s uchazeči o studium jako přípravné kurzy,
informační návštěvy na středních školách, dny otevřených dveří atd.

5. 2. Regionální spolupráce
• regionální spolupráci orientovat v souvislosti se zájmem uchazečů o studium a
vědeckovýzkumným prostorem FF minimálně na oblast Ústeckého,
Libereckého, Karlovarského a Středočeského kraje
• v rámci regionálních aktivit participovat především na projektech města Ústí
nad Labem a Ústeckého kraje, posilovat vzájemnou smluvně uzavřenou
spolupráci s těmito subjekty, zejm. v oblasti rozvoje kultury a cestovního ruchu
v kontextu kulturního a historického dědictví kraje
• rozvíjet spolupráci s Biskupstvím v Litoměřicích zejm. v oblasti zpracování
historických fondů a dokumentace památkových objektů v jeho správě
• ve spolupráci s Městem Ústí nad Labem (Muzeem) vydávat Ústecký sborník
historický
• ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – ÚOP Ústí nad Labem
vydávat odborný časopis Monumentorum Custos
• ve spolupráci s vybranými českými univerzitami podpořit vydávání časopisu
Etika
• reagovat na zájem kraje, měst, obcí, podniků při zadávání témat bakalářských
a diplomových prací; rozvíjet smluvní spolupráci s odbornými regionálními
institucemi (Archivem města Ústí nad Labem, Collegiem Bohemicem v Ústí
nad Labem, Muzeem města Ústí nad Labem, SOA Litoměřice, Národním
památkovým ústavem ÚOP Ústí nad Labem, Liberec a Loket, Památníkem
Terezín a dalšími)
5. 3. Propagace
• obsahově se podílet na vydávání Zpravodaje UJEP
• zviditelnit FF UJEP v mezinárodním měřítku podporováním vydávání
odborného recenzovaného germanistického periodika Aussiger Beiträge
• pravidelně organizovat Den otevřených dveří na FF
• propagovat FF a UJEP v rámci vědeckých konferencí a kongresů
• podílet se na akcích v rámci Dnů vědy a umění
• pravidelně informovat veřejnost o aktivitách FF

6. Financování a investiční činnost
• realizovat projekt „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF
UJEP“ (VaVpI 4), jehož předmětem je rekonstrukce objektů F1 a F2
v Kampusu UJEP pro potřeby FF – v maximální míře se zasadit o úspěšnou
realizaci, hladký průběh všech aktivit a kontrolu všech finančních toků v rámci
projektu, zejména s ohledem na minimální zatížení rozpočtu FF i celé UJEP
• po realizaci stavební části projektu realizovat interiér objektů – kompletní
vybavení nábytkem, výpočetní technikou a specializovaným přístrojovým
zařízením, poté zabezpečit přesun fakulty do nových prostor (k lednu 2014)
• zabezpečovat rozvoj služeb tak, aby byly zajištěny kvalitní podmínky pro řídící,
pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost

• prostředky na nákupy investic získávat z grantů, projektů a dalšími možnými
cestami

