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1. Kvalita a relevance 
  

• bude vytvářet systémové podmínky pro postupné snižování celkového podílu 
absolventů bakalářského studia, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu; 

 
Na Ekonomické fakultě v roce 2011 neklesne počet studentů v bakalářském studiu z důvodu 
otevření dvou nových akreditovaných oborů (v dalších letech fakulta počítá se snížením 
počtu studentů vzhledem ke změně pravidel financování veřejných VŠ a vzhledem 
k demografickému vývoji).  
V navazujících magisterských oborech dojde ke snížení počtu studentů. V doktorských 
studijních programech se předpokládá setrvalý stav. 
 

• bude podporovat rozvoj systémů vnitřního hodnocení kvality vysokých škol a 
systematické využívání výsledků těchto hodnocení ve všech činnostech vysokých škol; 

 
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti bude realizováno prostřednictvím nástroje 
„studentské hodnocení kvality“ implementovaném v IS STAG.  Výsledky hodnocení kvality 
budou vedením fakulty projednány s jednotlivými vedoucími kateder, kteří navrhnou řešení 
připomínek studentů.   
Vnitřní hodnocení vědy a výzkumu bude prováděno fakultní grantovou komisí a interními 
oponentními řízeními. 

 

• bude podporovat další rozvoj systémů kontroly a ochrany proti plagiátorství a jejich 
promítnutí do vnitřních předpisů vysokých škol; 

 
EF TUL bude podporovat rozvoj systému kontroly a ochrany proti plagiátorství. Dále bude 
provedeno proškolení jak pedagogických pracovníků, tak i studentů, kteří zpracovávají své 
závěrečné práce.  Bude vytvořen manuál pro zpracování závěrečných prací na EF TUL. 

 

• bude podporovat Akreditační komisi v hodnocení kvality vzdělávací činnosti probíhající 
mimo sídla vysokých škol či jejich součástí; 

 
Výuka v kombinovaném studiu realizována ve dvou konzultačních střediscích mimo sídlo 
fakulty je a bude zajišťována pouze pedagogy EF TUL. 



 

• bude rozvíjet podmínky pro pedagogické vzdělávání akademických pracovníků; 
 

EF podpoří v souladu s plánem kvalifikačního růstu zvyšování kvalifikace pedagogů jak 
v oblasti odborné tak i jazykové. 

 

• bude podporovat rozvoj mladých akademických pracovníků vysokých škol; 
 

EF TUL podpoří rozvoj mladých akademických pracovníků po stránce odborné 
prostřednictvím odborných stáží v praxi. Dále bude podporovat posílení znalosti cizích jazyků 
(zvláště anglického jazyka) a krátkodobé i dlouhodobé pobyty na zahraničních univerzitách, 
např. na základě uzavřené dohody mezi EF TUL a Univerzitou St. Gallen ve Švýcarsku. Fakulta 
dále rozšíří podporu mladých pedagogicko-výzkumných pracovníků podle avizovaného 
programu MŠMT „Návrat.“ 
EF TUL především podpoří zapojení mladých ambiciózních akademických pracovníků do 
výzkumných projektů a jejich participaci na řešení výzkumných grantů a projektů fakulty 
(např. postdoktorské projekty GA ČR, projekty specifického vysokoškolského výzkumu, 
projekty OP VK). 
 
 

2. Otevřenost 
 

• bude podporovat krátkodobé i dlouhodobé mobility studentů; 

 
EF TUL bude i nadále maximálně podporovat zahraniční mobility studentů tak, aby je 
studenti fakulty chápali nejen jako možnost naplnění svého kvalitního „evropského“ profilu a 
získání nových studijních zkušenosti v cizím prostředí, ale aby se postupně staly jejich 
motivací a nutností. V tomto smyslu bude fakulta podporovat také větší míru odborných 
praxí absolvovaných v zahraničí. Bude usilovat o to, aby studenti doktorských programů 
absolvovali část studia na zahraničních univerzitách (např. v rámci programu LLP ERASMUS). 
Pokud bude pokračovat aktuální trend významného růstu zájmu studentů o zahraniční 
mobility a zároveň limitace těchto mobilit krácením finančních prostředků ze strany 
programu LLP Erasmus, bude fakulta hledat další zdroje k naplnění svých cílů v této oblasti. 
EF TUL bude dále rozvíjet a hledat zejména finanční podporu pro excelentně rozvinutou 
mezinárodní spolupráci s univerzitou v St. Gallenu, Huddersfield University Business School a 
zaměří se také na možnosti spolupráce s univerzitami z východní Evropy, zejména pak 
z Ruska, kterým může předat své zkušenosti ze svého dosavadního vývoje (s využitím 
rozvojových programů MŠMT).   
Vyjíždějící a přijíždějící studenti EF TUL budou řádně evidováni v matrice studentů 
v informačním systému STAG. 
 

• bude podporovat dlouhodobější zahraniční mobility českých akademických pracovníků;  
 

EF TUL eviduje značný zájem ze strany svých akademických pracovníků o krátkodobé 
zahraniční výjezdy zejména v rámci programu LLP Erasmus pro rok 2011. Výjezdů by se 



uskutečnilo významně více, limitujícím faktorem však je krácení finančních prostředků. 
Pokud se tento trend nezmění, bude fakulta hledat další zdroje pro posilování nejen 
krátkodobých mobilit svých akademických pracovníků, ale i dlouhodobých studijních stáží (s 
využitím rozvojových programů MŠMT).  

• bude podporovat přípravu společných studijních programů typu joint-degree a double-
degree; 

 
V roce 2011 bude aktualizován studijní program typu  joint-degree  v rámci mezinárodní 
univerzitní sítě Univerzita NISA (spolupráce tří univerzit ČR-PL-SRN). 

 

• podpoří vysoké školy při získávání ECTS Label a DS Label; 
 
V rámci přípravy reakreditací bakalářských studijních oborů (Podniková ekonomika 
v prezenční a kombinované formě studia, Pojišťovnictví) a navazujících studijních oborů 
(Pojišťovnictví a v prezenční formě studia Podniková ekonomika) bude kreditový systém pro 
jednotlivé předměty vyučované v těchto oborech přehodnocen a přepracován podle 
požadavků ECTS (s využitím rozvojových programů MŠMT).  
Ve svých mezinárodních aktivitách bude fakulta vybírat a intenzivně jednat s novými a 
kvalitními potenciálními partnerskými univerzitami odpovídajícími požadavkům Diploma 
Supplement Label a ECTS Label s cílem uzavření bilaterálních smluv LLP Erasmus nebo 
vytvoření dalších mezinárodních smluv, dohod a projektů dávajících předpoklady pro 
úspěšnou mezinárodní spolupráci v klíčových oblastech spolupráce vysokoškolských institucí. 
 

• bude podporovat propojování vysokoškolského vzdělávání s praxí, zejména při 
přípravě studijních programů, zajišťování vzdělávací činnosti a jejím hodnocení; 

 
EF TUL nabízí svým studentům atraktivní složení studijních programů, které významně tvarují 
jejich disponibilitu a adaptabilitu pro aplikační prostředí. Významným prvkem dalšího 
posílení „použitelnosti“ studenta v praxi budou plánované inovace studijních programů EF 
TUL v rámci reakreditací, které budou obsahovat nové prvky řešení, jako je např. prodloužení 
povinných odborných praxí nejen na území ČR, ale i v zahraničí a modularizace navazujících 
studijních programů (s využitím rozvojových programů MŠMT).  
Dalším důležitým prvkem propojování vysokoškolského vzdělání s praxí budou jednotlivé 
přednášky a semináře odborníků z praxe v rámci některých odborných předmětů 
uskutečňované na základě spolupráce členů EF TUL s partnery EF TUL z vnějšího prostředí – 
např. s firmami Ernst and Young, Broker Consulting, ČSOB, Preciosa, RM Systém a dalšími.  

 

• podpoří vysoké školy při vytváření systému transparentního uznávání kreditů získaných 
v rámci celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách v 
akreditovaných studijních programech a bude vysoké školy motivovat, aby tuto 
problematiku ošetřily ve svých vnitřních předpisech;  

 
Ekonomická fakulta má připravena pravidla a vytvořenu smlouvu o zabezpečení výuky pro 
kurz celoživotního vzdělávání v oboru „Podniková ekonomika“. Fakulta tak reaguje na velký 
zájem o studium v prezenční i kombinované formě studia, v rámci kterých nelze mnoho 
uchazečů o studium vzhledem k stanoveným normativům MŠMT uspokojit.  



 

• bude podporovat rozvoj univerzit třetího věku; 
 

Nadále bude EF spolupracovat s Centrem dalšího vzdělávání nabídkou a zajištěním kurzů 
v rámci univerzity třetího věku. 
 

• bude vytvářet podmínky pro širší přístup a podporu vzdělávání studentů se 
specifickými vzdělávacími potřebami a nároky;  

 
EF TUL bude podporovat sociálně znevýhodněné studenty formou stipendií. Vytvářet lepší 
podmínky pro studium zdravotně znevýhodněných studentů a studentů se specifickým 
vzdělávacími potřebami (s využitím Akademické poradny a poradny pro zpřístupňování 
studia lidem se zdravotním postižením). 
 
 

• podpora propagace EF TUL v České republice i v zahraničí; 

 
EF  TUL má identifikovány a zaměřeny cílové skupiny pro své propagační aktivity a bude i 
nadále komunikovat odpovídajícími propagačními a P.R. nástroji s následujícími skupinami:  

- studenti EF TUL, 

- akademičtí pracovníci EF TUL, 

- neakademičtí pracovníci EF TUL, 

- ostatní příslušníci TUL, 

- studenti středních škol – zájemci o prezenční studium na EF TUL, 

- absolventi bakalářského studia na jiných vysokých školách – zájemci o magisterské 
studium na EF TUL, 

- absolventi magisterského studia na jiných vysokých školách – zájemci o doktorské 
studium na EF TUL, 

- zájemci o kombinované studium na EF TUL z řad občanů ČR, zaměstnanců organizací, 
institucí, firem a podniků z vnějšího prostředí,  

- organizace, instituce, firmy a podniky z vnějšího prostředí – zájemci o spolupráci 
v oblasti výuky, 

- výzkumné instituce, firmy a podniky – zájemci o spolupráci ve vědě a výzkumu, 

- zahraniční univerzity a jejich studenti a akademičtí pracovníci spolupracující v rámci 
LLP Erasmus apod., jiných formách spolupráce ve výuce, vědě a výzkumu a další. 

 
Prostřednictvím analýzy úspěšnosti absolventů a monitoringem potřeb trhu práce chce EF 
TUL dosáhnout podmínek pro vytvoření stabilní databáze podniků nabízejících a 
garantujících odborné praxe studentům a pravidelně aktualizovaného portálu podporujícího 
komunikaci ve vztahu student – škola – podnik. Takto nastavený komunikační systém povede 
nejen k podpoře a realizaci dobrých praxí studentů, ale i např. k možnostem vzdělávacích 
kurzů pro pracovníky EF TUL a jejich odborných stáží ve spolupracujících organizacích, 
institucích, firmách a podnicích (s využitím rozvojových programů MŠMT).  
 

 



 
 
3. Efektivita a financování 
 

• Součástí aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2011 jsou návrhy na rozvojové 
projekty financované MŠMT (včetně anotací a finančních požadavků): 

 

1) Modularizace studijního plánu navazujícího studijního oboru Podniková 

ekonomika 

2) Podpora mobility studentů Ekonomické fakulty TUL pro absolvování 3. ročníku 

studia na Huddersfield University Business School 

3) Kooperace vysoké školy s podniky – cesta za uplatněním absolventů na trhu práce 

4) Zvýšení konkurenceschopnosti v mezinárodním prostředí přepracováním 

kreditového systému na ECTS u vybraných studijních oborů  

 


