
Aktualizace Dlouhodobého záměru  
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 
pro rok 2015 

 
EKONOMICKÁ FAKULTA TUL 

 

1. Kvalita a relevance 
 

1.1 Profilace institucí a studijních programů 
 

 EF TUL bude ve spolupráci s ostatními fakultami iniciovat a realizovat výuku a jiné aktivity 
zaměřené na řešení problémů simulujících reálné podnikové prostředí. Tím bude podporovat 
kreativitu, inovativnost a podnikavost studentů a zvýší tak jejich adaptabilitu a úspěšnost na trhu 
práce. 

Cíl: Zvýšení studentských kompetencí realizací pilotních projektů zúčastněných studentských 
týmů, které budou zaměřeny na komplexní návrh výrobně-ekonomického procesu.  

Nástroj: Inovace vybraných předmětů zahrnutím prvků výrobního systému. 

Ukazatele: Počet pilotních studentských projektů (3).  

Zodpovídá: proděkan Demel 

Termín: 30. 11. 2015. 

 EF TUL se bude zabývat možnostmi integrace a sdílení kapacit fakultních e-learningových systémů 
do centrálního celouniverzitního inteligentního multimediálního e-learningového portálu (ALS). 

Cíl: Integrace a sdílení kapacit na úrovni instituce i ve spolupráci s ostatními vysokými školami, 
příp. jinými organizacemi terciárního vzdělávání. 

Nástroj: IRP Integrace fakultních e-learningových portálů do celouniverzitního inteligentního 
multimediálního e-learningového portálu. 

Ukazatele: Počet školení nových uživatelů (4), modifikace systému ALS FM TUL, vizualizér učebna 
E9 (1). 

Zodpovídá: proděkan Skála 

Termín: 30. 11. 2015. 

 EF TUL bude rozvíjet vzájemnou spolupráci v rámci doktorského studia a společně s FT TUL se 
zapojí do projektových výzev v programu Horizon 2020.  

Cíl: Integrace a sdílení kapacit v doktorském studiu na úrovni instituce i ve spolupráci s ostatními 
vysokými školami, příp. jinými organizacemi působícími v sektoru výzkumu, vývoje a inovací. 

Nástroj: Projekty na post-doktorské pobyty Marie Curie, program Horizon 2020. 

Ukazatele: Organizace konference (2), podané projekty (1). 

Zodpovídá: proděkanka Antlová 

Termín: 31. 12. 2015. 



 EF TUL využije vnitřní soutěž k průběžné profilaci a inovaci studijních programů a oborů na úrovni 
jednotlivých kurzů s ohledem na potřeby trhu práce. 

Cíl: Zdokonalit a zatraktivnit výuku vybraných předmětů, vytvořit podpůrné prostředky a výukové 
materiály pro přednášky, cvičení a studijní podklady u předmětů, které nebyly inovovány v rámci 
projektů OP VK. 

Nástroj: IRP Příprava nového předmětu Regionální marketing.  

Ukazatele: Počty kurzů (1), elektronické opory, přednáška odborníka z praxe, případová studie. 

Zodpovídá: proděkanka Dědková 

Termín: 30. 11. 2015  
 

1.2 Zajišťování kvality ve vysokém školství 
 

 EF TUL podpoří spolupráci kateder prostřednictvím výzkumných zaměření fakulty financovaných 
z institucionální podpory. 

Cíl: Udržet kontinuitu výzkumné činnosti i v případě neúspěchu podaných projektů GA ČR, 
podporovat mezikatedrovou spolupráci při vytváření výzkumných týmů, provázat vzdělávací a 
výzkumnou činnost např. formou témat disertačních a diplomových prací, připravovat projekty 
pro budoucí grantové výzvy (GA ČR, TA ČR). 

Nástroj: Výzkumná zaměření fakulty financovaná z institucionální podpory. 

Ukazatele: Počty publikací, počty podaných projektů (min. 3 projekty GA ČR). 

Zodpovídá: proděkanka Antlová 

Termín: 30. 12. 2015 

 EF TUL bude rozšiřovat aktivity zaměřené na vyhledávání talentovaných studentů pro 
magisterské a doktorské studium na technických fakultách (FT, FS, FM) a Ekonomické fakultě TUL, 
zejména prostřednictvím soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti 2015. 

Cíl: Podpora tvůrčí schopnosti nadaných studentů zejména v magisterských a doktorských 
programech např. prostřednictvím studentské vědecké a odborné činnosti či studentské grantové 
soutěže (SVOČ, SGS). Uspořádat soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti 2015 formou 
studentské konference za účasti všech fakult TUL.  

Nástroj: Studentská soutěž, IRP Podpora talentovaných studentů na TUL – soutěž SVOČ.   

Ukazatele: Uspořádání studentské konference (1), sborník příspěvků (1), počet přihlášených 
studentů v ekonomické sekci SVOČ (15). 

Zodpovídá: proděkanka Antlová 

Termín: 30. 11. 2015 

 EF TUL zvýší kvalitu poskytovaných služeb pro studenty a akademické pracovníky (poradenství, 
informační služby) při organizaci mezinárodních mobilit a bude systematicky motivovat 
akademické pracovníky i studenty k účasti v mezinárodních projektech a programech. 

Cíl: Zvýšit kvalitu procesů souvisejících s mobilitou akademických pracovníků a studentů. 

Nástroj: IRP Tvorba mezinárodního portálu pro studentské mobility v rámci programu Erasmus+. 

Ukazatel: Funkční portál (1). 

Zodpovídá: Ing. Hlavatá, OVV 



Termín: 30. 11. 2015 

 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 a publikační činnosti u uchazečů o habilitační 
řízení). 

Cíl: Urychlit kvalifikační růst akademických pracovníků, zejm. v kategorii docent. 

Nástroj: Interní projekty na zvyšování kvalifikace. 

Ukazatele: Počet zahájených habilitačních řízení (2). 

Zodpovídá: děkan 

Termín: 31. 12. 2015 

 EF TUL bude aktivně oslovovat a vyhledávat potenciální uchazeče ze SŠ prostřednictvím soutěže 
pro studentské týmy a osobních návštěv SŠ. 

Cíl: Získat dostatek kvalitních uchazečů z nejkvalitnějších středních škol do 1. ročníku 
bakalářských studií i v době demografického poklesu. Navázat intenzivnější vztahy mezi uchazeči 
a EF TUL. 

Nástroj: IRP Vyhledávání nadaných studentů na SŠ. 

Ukazatele: Realizování soutěže pro SŠ (10), osobní návštěvy SŠ (20), den otevřených dveří (2). 

Zodpovídá: proděkanka Dědková, proděkan Demel 

Termín: jaro a podzim 2015 

 EF TUL bude usilovat o zapojení do výzev OP VVV.  

Cíl: Připravit ucelený projekt integrující všechny katedry v rámci připravované výzvy nového OP 
VVV. 

Nástroj: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Ukazatel: Počet připravených projektů (1). 

Zodpovídá: proděkanka Antlová 

Termín: 30. 6. 2015 

 

2. Otevřenost 
 

2.1 Internacionalizace 
 

 EF TUL bude podporovat dlouhodobé studijní stáže vybraných nadaných studentů EF TUL v rámci 
jejich studia v bakalářských i navazujících programech na významných zahraničních univerzitách. 

Cíl: Podpora vybraných nadaných studentů EF TUL v realizaci 3. ročníku jejich bakalářského studia 
a 1. ročníku jejich magisterského studia ve Velké Británii na University of Huddersfield Business 
School. Podpořit uzavření bilaterální dohody a zahájení mezinárodní spolupráce s Conestoga 
College v Kanadě, která by měla přinést výsledky jak v mobilitách, tak ve výukové a výzkumné 
činnosti fakulty. 

Nástroj: IRP Podpora mobility studentů EF TUL pro absolvování studia na Huddersfield University 
Business School. IRP Zahájení a realizace mezinárodní partnerské spolupráce s kanadskou 



Conestoga College Institute of Technology a podpora vzájemné mobility studentů této univerzity 
a EF TUL.  

Ukazatele: UK: Počet podpořených studentů (8), počet studentoměsíců (40), Kanada: bilaterální 
dohoda o spolupráci s Conestoga College (1), počet podpořených studentů (2), počet 
studentoměsíců (10). 

Zodpovídá: děkan Žižka, proděkan Demel 

Termín: 30. 11. 2015 

 EF TUL bude vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké škole, zejména při realizaci svých 
doktorských studijních programů. EF TUL bude podporovat rozvoj výuky v anglickém jazyce ve 
svých akreditovaných studijních programech i pro tuzemské studenty. 

Cíl: Vytvářet mezinárodní prostředí na fakultě. Nabízet paralelní studium v anglickém jazyce, 
nabízet vybrané kurzy v angličtině i pro české studenty. Systematicky se zabývat kvalitou svých 
doktorských studijních programů a motivací akademických pracovníků a studentů při jejich 
uskutečňování. 

Nástroj: Fond mobilit TUL. 

Ukazatele: Minimálně 4 zahraniční, minimálně 2 čeští akademičtí pracovníci působící na EF TUL. 

Zodpovídá: proděkan Skála 

Termín: 30. 11. 2015  

 EF TUL bude dále rozvíjet bilaterální spolupráci s University of Huddersfield z Velké Británie, 
University of St. Gallen ze Švýcarska a s dalšími univerzitami, např. Staffordshire University 
z Velké Británie a Conestoga College Institute of Technology z Kanady. Kromě bilaterálních smluv 
bude hledat příležitosti na strategické partnerství v rámci programu Erasmus+ Central Europe. 

Cíl: Podpořit mobilitu akademických pracovníků a studentů, a to nejen na straně vyjíždějících z EF 
TUL, ale i na straně přijíždějících akademiků a studentů na EF TUL. 

Nástroj: Vlastní bilaterální smlouvy s vybranými zahraničními univerzitami, projekty v rámci 
programu Erasmus+. 

Ukazatele: Počty uzavřených smluv (1). 

Zodpovídá: proděkan Demel 

Termín: 30. 11. 2015 

 

2.2 Mezinárodní prostředí 

 sloučeno s bodem 2.1 Internacionalizace 

 

2.3 Celoživotní vzdělávání 
 

 EF TUL bude zvyšovat nabídku a rozvíjet kvalitu programů celoživotního vzdělávání, včetně 
souvisejících procesů. 

Cíl: Propagovat nabídku kurzů CŽV na veřejnosti, zmapovat poptávku, průběžně reagovat na 
poptávku podnikové sféry a veřejnosti a nabízet specializované kurzy vycházející z potřeb 
podniků a veřejnosti.  

Nástroj: Rozvoj a aktualizace webového portálu s nabídkou a registrací kurzů pro veřejnost 
v rámci celoživotního vzdělávání. 



Ukazatele: Webový portál (1). 

Zodpovídá: proděkan Skála 

Termín: 30. 11. 2015 

 

2.4 Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení 

 EF TUL bude zvyšovat znalosti studentů a akademických pracovníků v oblastech transferu znalostí 
a komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje, včetně inovačního podnikání formou výuky 
podnikatelských dovedností. 

Cíl: Zvyšovat znalosti studentů a akademických pracovníků v oblastech transferu znalostí 
a komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje, včetně inovačního podnikání. Prezentace fakulty 
v rámci setkávání s podnikateli.  

Nástroj: Společné prezentace fakulty a spolupracujících organizací v rámci různých setkání (např. 
podnikatelské snídaně). 

Ukazatele: Počet zapojených studentů (15). 

Zodpovídá: proděkanka Antlová 

Termín: 30. 11. 2015 

 EF TUL bude vytvářet podmínky pro rozvoj spolupráce s aplikační sférou, včetně veřejné správy 
pro zajištění vícezdrojového financování fakulty a omezení závislosti na příspěvku na vzdělávací 
činnost. EF TUL vytvoří nabídku produktů (kurzy, zakázky) pro podnikatelský sektor, provede 
analýzu trhu a bude produkty aktivně nabízet. 

Cíl: Posílit vícezdrojové financování fakulty, omezit závislost na příspěvku na vzdělávací činnost. 

Nástroj: Kancelář výzkumných analýz. 

Ukazatele: Počty projektů (2). 

Zodpovídá: děkan 

Termín: 30. 6. 2015 

 

3. Efektivita a financování 

 EF TUL zpracuje v rámci projektu IPN KREDO strategický plán rozvoje zahrnující oblast vzdělávání, 
výzkumu, financování a internacionalizace. 

Cíl: Vytvořit podklady pro nový dlouhodobý záměr EF TUL na léta 2016-2020. 

Nástroj: Participace vybraných odborníků z EF TUL na řešení individuálního projektu národního 
KREDO. 

Ukazatele: Zpracovaný strategický plán rozvoje EF TUL. 

Zodpovídá: děkan 

Termín: 31. 12. 2015 

 
Projednáno ve Vědecké radě Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci dne 6. listopadu 2014. 
 
Schváleno Akademickým senátem Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci dne 16. září 
2014. 



 
Liberec, 6. listopadu 2014 
 
 

doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 
                                                                                                                                                      děkan 


