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1. Kvalita a relevance 
  

 bude vytvářet systémové podmínky pro postupné snižování počtu studentů doktorských 
studijních programů připadajících na jednoho školitele; 

 
V roce 2012 se předpokládá mírný pokles počtu studentů v doktorských studijních programech 
(DSP), a to zejména v nosném studijním oboru Organizace a řízení podniků. Tento vývoj je 
zapříčiněn vyčerpanou kapacitou školitelů a snahou vedení fakulty udržovat, v souladu 
s doporučením Akreditační komise, poměr max. 5 studentů DSP na jednoho školitele. Vedení 
fakulty bude zároveň úzce spolupracovat s oborovými radami na opatřeních, které by měly 
omezit výrazné prodlužování doby studia nad standardní dobu. 
 

 bude optimalizovat strukturu akreditovaných studijních programů a oborů; 
 
S ohledem na potřeby trhu práce a dlouhodobě velmi dobré výsledky výzkumné činnosti v oblasti 
regionální ekonomie připraví vedení fakulty návrh na akreditaci nového studijního oboru, 
zaměřeného na regionální rozvoj v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa. 
Obor bude vychovávat odborníky pro veřejnou správu a regionální rozvojové instituce. Uvedený 
studijní obor vychází z výsledků výzkumných projektů řešených pro Ministerstvo pro místní rozvoj 
a Grantovou agenturu ČR v letech 2004 až 2011. Zároveň se předpokládá pokračování 
regionálního výzkumu v rámci projektů Technologické agentury ČR od roku 2012. Personální 
zajištění tohoto oboru bude vycházet z vlastních akademických pracovníků EF TUL ve spolupráci 
s pracovníky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Navazující studijní obor 
Regionální rozvoj zároveň umožní pokračovat v magisterském studiu nejlepším absolventům 
bakalářských oborů Cestovní ruch a Ekonomika a management služeb, případně i absolventům 
oboru Aplikovaná geografie na FP TUL. 

 

 bude podporovat užší propojování vzdělávací a výzkumné činnosti; 
 

EF TUL bude pokračovat v podpoře zapojení studentů doktorských a částečně i navazujících 
magisterských studijních programů do výzkumných projektů prostřednictvím studentské 
grantové soutěže. Tvůrčí činnost zejména studentů bakalářských a navazujících magisterských 
programů a v menší míře i studentů DSP bude podpořena zorganizováním soutěže studentské 
vědecké a odborné činnosti (SVOČ 2012) v ekonomické sekci. Záměrem je nalézt tvůrčí typy 
studentů, kteří mají předpoklady pro výzkumnou činnost a motivovat je k dalšímu působení v této 
oblasti, např. v budoucnu v rámci doktorského studia. 
 

 bude rozvíjet integrující směry výzkumné činnosti; 



Ve výzkumné činnosti bude EF TUL propojovat výsledky výzkumu v oblasti regionálního rozvoje 
s výzkumem podnikového prostředí. K tomu bude využívat zejména projekty aplikovaného 
výzkumu v rámci TA ČR. 
 

 bude vyhodnocovat uplatnění a budoucí požadavky trhu práce na absolventy různých 
úrovní a oborů vzdělání; 

 
EF TUL bude vytvářet databázi absolventů za účelem možné budoucí spolupráce ve vzdělávací a 
výzkumné činnosti (využití pro expertní přednášky, konzultace a vedení bakalářských a 
diplomových prací).  
 

 bude rozvíjet systémy vnitřního hodnocení kvality s důrazem na zajišťování kvality 
studijních programů; 

 
EF TUL bude nadále využívat pravidelně realizovaný systém hodnocení kvality výuky 
prostřednictvím nástrojů IS STAG. Fakulta bude podporovat zavedení systému kontroly originality 
závěrečných a seminárních prací na všech stupních studia (antiplagiátorský systém). 
 

 upraví kreditový systém v souladu s pravidly ECTS; 
 
EF TUL v rámci připravované reakreditace studijních oborů upraví hodnoty kreditů u jednotlivých 
předmětů v souladu s pravidly ECTS. 
 

 bude rozvíjet pedagogické dovednosti studentů doktorských studijních programů a 
mladých akademických pracovníků; 

 
EF TUL bude podporovat a vytvářet podmínky pro studenty doktorských studijních programů a 
mladé akademické pracovníky, aby získali tzv. pedagogické minimum ve spolupráci s Fakultou 
přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL. Studenti DSP a mladí akademičtí pracovníci budou 
pracovat pod vedením garantů studijních předmětů. Součástí vedení budou pravidelné hospitace 
na výuce. 
 

 bude naplňovat strategii rozvoje lidských zdrojů; 
 
EF TUL bude podporovat jakékoli zvyšování kvalifikace akademických pracovníků, včetně podpory 
zahraničních krátkodobých i dlouhodobých studijních a výzkumných mobilit. 

 
 

2. Otevřenost 
 

 bude podporovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávací činnosti a výzkumu; 
 

EF TUL bude podporovat působení významných zahraničních odborníků při výuce a ve výzkumu 
z partnerských vysokých škol v zahraničí. Bude pokračovat ve spolupráci s Univerzitou St. Gallen 
při výuce předmětu ekonomie pro studenty DSP. V oblasti regionálního rozvoje je připravován na 
rok 2012 výzkum problematiky odlehlých oblastí ve spolupráci se Sheffield Hallam University 
(Centre for Regional Economic and Social Research).  
 

 bude vytvářet mezinárodní prostředí na fakultě; 
 



EF TUL bude přijímat ve větší míře zahraniční studenty v rámci programu mobilit i mimo něj. 
 

 bude rozvíjet bilaterální a multilaterální spolupráci se zahraničními institucemi; 
 

Multilaterální spolupráce bude rozvíjena zejména v rámci univerzitní sítě tzv. Univerzity NISA. 
Dále bude pokračovat bilaterální spolupráce ve vzdělávací i výzkumné oblasti s University of 
Huddersfield a Universitou St. Gallen. 
 

 bude vytvářet systémová pravidla pro uznávání předchozího studia; 
 

V rámci vnitřní organizace univerzity bude EF TUL vytvářet a rozšiřovat pravidla pro uznávání 
předchozího studia. 
 

 bude rozvíjet programy celoživotního vzdělávání zaměřených na zvyšování odborné 
kvalifikace na základě poptávky v regionu; 
 

Ve spolupráci s městy Jičín a Česká Lípa bude EF TUL vytvářet programy celoživotního vzdělávání 
zaměřených na zvyšování kvalifikace regionální pracovní síly. 
 

 bude implementovat standardy služeb poskytovaných studentům se speciálními 
vzdělávacími potřebami; 
 

EF TUL bude podporovat individuální přístup ke studentům se specifickými vzdělávacími 
potřebami. 
 

 bude rozvíjet mechanismy zpětné vazby ze strany odborné veřejnosti; 
 

EF TUL bude v oblasti vytváření, uskutečňování a hodnocení studijních programů úzce 
spolupracovat s odborníky z praxe a regionálními institucemi. 

 
 

3. Efektivita a financování 
 

 Součástí aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2012 jsou návrhy na institucionální 
rozvojové projekty financované MŠMT (včetně anotací a finančních požadavků): 

 

1) Mezinárodní mobilita studentů:  

 Podpora mobility studentů Ekonomické fakulty TUL pro absolvování 3. ročníku 

studia na Huddersfield University Business School; 

 Podpora krátkodobých i dlouhodobých výjezdů nadaných studentů. 

2) Mezinárodní mobilita akademických pracovníků - Podpora krátkodobých i 

dlouhodobých výjezdů nadějných mladých akademických pracovníků na zahraniční 

univerzity. 

3) Podpora talentovaných studentů na TUL – Soutěž SVOČ (ekonomická sekce). 

4) Působení významných zahraničních odborníků na TUL. 



5) Podpora rozvoje a inovace studijních programů - Příprava a zavedení nového 

studijního oboru „Regionální rozvoj“. 

6) Zvyšování konkurenceschopnosti TUL kvalitou absolventa - Rozvoj systému vnitřního 

hodnocení kvality – prevence plagiátorství. 


