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1. Kvalita a relevance 
 

1.1 Diverzifikace institucí a studijních programů 
 

 Hlavními cíli EF TUL na rok 2013 je inovovat doktorské studijní programy v souladu 
s doporučeními Akreditační komise, konsolidovat bakalářské studijní obory, úspěšně projít 
reakreditačním řízením a podpořit kvalifikační růst akademických pracovníků, zejména v kategorii 
docentů a profesorů. 

 EF TUL bude pravidelně vyhodnocovat oficiálně prezentovanou míru nezaměstnanosti svých 
absolventů dle jednotlivých studijních oborů a přijímat opatření ke zvýšení uplatnitelnosti svých 
absolventů na trhu práce (průzkum v rámci zamýšleného rozvojového projektu u vybraných 
zaměstnavatelů, postupné posilování řízené praxe, zlepšování jazykových kompetencí, zavedení 
bakalářských prací, zachování výběrového charakteru navazujícího studia). 

 EF TUL bude vnitřně diferencovat charakter jednotlivých studijních programů. Vedle nosných 
studijních oborů s jasnou akademickou profilací (Podniková ekonomika, Manažerská informatika, 
Regionální studia – v současnosti v procesu akreditace), bude nabízet i studijní obory s větší 
profesní profilací (Cestovní ruch, Ekonomika a management služeb, Ekonomika a management 
mezinárodního obchodu). 

 EF TUL má nastaven funkční systém hodnocení výsledků výzkumu, který bude doplněn 
o hodnocení vzdělávací a další tvůrčí činnosti kateder. EF TUL bude podporovat hlubší provázání 
tvůrčí a vzdělávací činnosti (SGS, SVOČ, cíleně vypisovat témata diplomových prací, rozvíjet nový 
obor Regionální studia vycházející z excelentních výsledků výzkumné činnosti). 

 EF TUL provede v souladu s doporučeními Akreditační komise zásadní úpravy v doktorských 
studijních programech, zaměřené na posílení výzkumné části studia, dlouhodobé a krátkodobé 
zahraniční stáže studentů a na internacionalizaci studia. EF TUL postupně připraví k akreditaci 
doktorské studijní programy v angličtině. 

 EF TUL provede integraci bakalářských studijních oborů Ekonomika a management služeb, 
Pojišťovnictví a příp. Cestovní ruch v souvislosti s jejich reakreditací v roce 2013. U navazujícího 
studijního oboru Podniková ekonomika bude provedena modularizace studia na různá zaměření. 

 EF TUL bude rozvíjet spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Univerzitou Pardubice při 
uskutečňování společného doktorského studijního programu Systémové inženýrství 
a informatika. EF TUL bude dále spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni při 
společném vytváření partnerských sítí pro podporu výzkumu a jeho aplikace. EF TUL se zapojí do 
projektu na vytvoření postdoktorských míst ve spolupráci s ostatními fakultami TUL a 
zahraničními partnerskými pracovišti. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou se zaměří na 
rozvoj e-learningu při výuce anglického a německého jazyka. EF TUL bude hledat další možnosti 
spolupráce s ekonomickými fakultami v ČR. 



 

1.2 Zajišťování kvality ve vysokém školství 
 

 EF TUL bude rozvíjet systém vnitřního hodnocení kvality studijních programů jednak s využitím IS 
STAG, jednak pomocí studentských anket ve spolupráci se studentskou komorou Akademického 
senátu EF TUL. 

 EF TUL posílí reflexi studentských hodnocení kvality výuky při hodnocení činnosti kateder. EF TUL 
se zapojí do systému na prevenci a odhalování plagiátorství u závěrečných a semestrálních prací 
studentů. 

 EF TUL bude podporovat tvůrčí schopnosti nadaných studentů např. prostřednictvím studentské 
vědecké a odborné činnosti či studentské grantové soutěže. Bude ve větší míře zapojovat 
studenty do řešení vědeckovýzkumných úkolů na katedrách. 

 EF TUL zachová přijímací zkoušky do všech stupňů studia, tak aby byly garantovány standardní 
vstupní znalosti studentů. EF TUL zkvalitní studijní opory rozvojem e-learningu. 

 EF TUL bude spolupracovat s vedením TUL a příslušnými univerzitními odděleními na zlepšování 
kvality a rozšiřování poskytovaných služeb pro studenty. Pro studenty, kteří nastupují do 
bakalářského studia, fakulta opět vydá informační brožuru pro studenty„Šerpa“. 

 EF TUL bude podporovat rozvoj pedagogických dovedností studentů DSP např. formou 
absolvování kurzu vysokoškolské pedagogiky na CDV TUL nebo studiem učitelství odborných 
předmětů na FP TUL. 

 EF TUL provede aktualizaci plánu kvalifikačního rozvoje akademických pracovníků fakulty. Bude 
vytvářet podmínky pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků, zejména v kategorii 
docent (podpora tvůrčího volna, zahraničních stáží, publikační činnosti a účasti na konferencích 
u uchazečů o habilitační řízení). 

 EF TUL bude rozšiřovat a aktualizovat vytvořenou databázi absolventů fakulty. Pro posílení 
zpětné vazby bude proveden průzkum u absolventů fakulty zaměřený na jejich uplatnění v praxi 
a na požadavky zaměstnavatelů. Bude dále organizovat přednášky odborníků z praxe na témata 
korespondující s teoretickými tématy výuky. 

 
 

2. Otevřenost 
 

2.1 Internacionalizace 
 

 EF TUL bude podporovat mobilitu studentů a akademických pracovníků prostřednictvím 
programu LLP-ERASMUS, fondu mobilit TUL, příp. z dalších projektů OP. Zaměří se také na 
spolupráci s univerzitami mimo EU. 

 EF TUL bude usilovat o větší kompatibilitu výukových plánů při zahraničních pobytech studentů 
a akademických pracovníků. EF TUL se bude zaměřovat na výběr kvalitních konzultantů na 
zahraničních univerzitách pro vyjíždějící studenty a akademické pracovníky. EF TUL zvýší reflexi 
při hodnocení zpráv ze zahraničních pobytů. 

 EF TUL bude podporovat schopnost výuky v angličtině a dalších cizích jazycích u akademických 
pracovníků fakulty a zaměří se na rozšíření předmětů přednášených v angličtině. 

 EF TUL bude nadále rozvíjet bilaterální spolupráci s University of Huddersfield, University of 
St. Gallen, případně s dalšími univerzitami. Multilaterální spolupráce bude probíhat v rámci 



Univerzity Nisa. K eliminaci finanční bariéry nadaných studentů EF TUL připraví rozvojový projekt 
na podporu studia na University of Huddersfield. 

 EF TUL se zapojí do univerzitního projektu na vytvoření postdoktorských míst. Cílem je získat 
perspektivní mladé výzkumné pracovníky, kteří absolvovali část doktorských studií v zahraničí. 

 EF TUL bude podnikat přípravné kroky k akreditaci DSP v anglickém jazyce. 

 EF TUL zintenzivní propagaci akreditovaných studijních programů v angličtině pro získání 
studentů samoplátců ze zahraničí. 

 EF TUL bude usilovat o zvýšení počtu přednášejících ze zahraničí, např. prostřednictvím programu 
LLP-ERASMUS, rozvojových projektů a projektů OP. 

 Při reakreditacích studijních programů bude kladen důraz na kvalitní kreditní systém splňující 
podmínky ECTS a DS Labels.  

 

2.2 Celoživotní vzdělávání 
 

 EF TUL připraví pravidla pro uznávání výsledků vlastního celoživotního vzdělávání při přechodu do 
řádného studia. 

 EF TUL rozšíří nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro nepřijaté či další uchazeče o řádné 
studium. Kurzy budou vycházet z akreditovaného bakalářského a navazujícího studijního oboru 
Podniková ekonomika. 

 EF TUL zváží možnost otevření programu MBA pro zvyšování odborné kvalifikace pracovníků 
z podnikové praxe v regionu. 

 

2.3 Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení 
 

 EF TUL bude pokračovat ve spolupráci s Magistrátem města Liberec v oblasti aktualizace 
ekonomického pilíře územně analytických podkladů (v návaznosti na certifikovanou metodiku 
vytvořenou v rámci projektu pro MMR). V rámci řešení projektu TAČR „Vymezení subregionů pro 
rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit“ bude probíhat spolupráce s odborem 
regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje v oblasti 
aktualizace generelových jednotek a hospodářsky slabých oblastí kraje. Bude také pokračovat 
spolupráce fakulty se Sdružením pro podporu cestovního ruchu Libereckého kraje. 

 EF TUL provede v rámci reakreditací bakalářských studijních oborů Ekonomika a management 
služeb, Cestovní ruch, Ekonomika a management mezinárodního obchodu v roce 2013 úpravy 
studijních plánů, které zvýší uplatnitelnost absolventů bakalářských studijních oborů na trhu 
práce. 

 V rámci postupných reakreditací bakalářských studijních oborů v roce 2013 bude prodloužena 
a posílena role řízené praxe ve studijním plánu. Dále bude pokračovat spolupráce s aplikační 
sférou ve fakultním konceptu „Model partnerství“, v rámci dlouhodobých řízených praxí v oboru 
Manažerská informatika, soutěží o nejlepší diplomové práce oceněné podnikovou sférou 
(mimořádná stipendia). Bude připravena žádost o rozvojový projekt pro spolupráci s aplikační 
sférou v oblasti úspěšnosti uplatňování absolventů na trhu práce. EF TUL podpoří přednášky 
vybraných odborníků z praxe v rámci akreditovaných studijních programů. 

 
 
 
 



3. Efektivita a financování 
 

 EF TUL zpracuje prognózu vývoje počtu přihlášených studentů do prvního ročníku s ohledem na 
demografický vývoj. Zároveň připraví návrhy opatření, jak čelit očekávanému snížení počtu 
financovaných studentů v příštích letech (např. rozvoj CŽV, zavedení programu MBA, získávání 
zahraničních studentů samoplátců). 

 K hlavním sledovatelným ukazatelům EF TUL patří počty financovaných studentů, počty 
vyjíždějících a přijíždějících studentů a akademických pracovníků, bodové hodnocení výsledků v 
RIV, výše prostředků získaných z grantů a výzkumných projektů, příjmy z doplňkové činnosti. 
Fakulta se bude snažit tyto ukazatele převést na kvalitativní indikátory. 

 EF TUL bude hledat další zdroje financování k příspěvku ke vzdělávací činnosti. Kromě prostředků 
výzkumných, inovačních a rozvojových projektů bude např. podporovat rozvoj doplňkové činnosti 
(projekty pro kraje, obce, podniky) a získávání zdrojů z celoživotního vzdělávání. 

 EF TUL bude podporovat komercionalizaci vlastních výsledků tvůrčí činnosti, např. metodiky 
hodnocení hospodářského stavu obcí, jež může být východiskem pro tvorbu ekonomického pilíře 
územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností nebo výzkumné činnosti katedry 
pojišťovnictví financované Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. 

 

 

Navržené rozvojové projekty 
 

 Podpora talentovaných studentů na TUL - Soutěž SVOČ (ekonomická sekce) 

 Podpora participace významných zahraničních akademických pracovníků na výuce EF TUL 

 Podpora uplatnění absolventů na trhu práce 

 Podpora mobility studentů EF TUL pro absolvování 3. ročníku studia na Huddersfield University 

Business School 

 Podpora kvalitního kreditního systému splňujícího podmínky ECTS a DS Labels 

 Zavedení informačního systému k odhalování plagiátorství u závěrečných prací a seminárních 

prací 

 
 
Projednáno ve Vědecké radě Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci dne 14. září 2012. 
 
Schváleno Akademickým senátem Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci dne 
28. srpna 2012. 
 
Liberec, 18. září 2012 
 
 

doc. Dr. Ing. Olga Hasprová 
                                                                                                                         děkanka 

 
 


