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Strategický záměr  
vzdělávací a tvůrčí činnosti  

Ekonomické fakulty  
Technické univerzity v Liberci  

na období 2016 – 2020  
 

 
Plán realizace strategického záměru 

Ekonomické fakulty TUL pro rok 2019 
 
 
 
 
 
Projednáno ve Vědecké radě Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci dne 18. října 
2018. 
 
Schváleno na zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity 
v Liberci dne 18. prosince 2018. 
 
 

Prioritní oblasti pro rok 2019 
 
V další části textu jsou uvedena opatření realizovaná v roce 2019 v členění podle jednotlivých 
oblastí Dlouhodobého záměru EF TUL. V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách se 
v dokumentu pojem „dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové  
a inovační nebo další tvůrčí činnosti“ nahrazuje pojmem „strategický záměr vzdělávací  
a tvůrčí činnosti“ a pojem „aktualizace dlouhodobého záměru“ se nahrazuje pojmem „plán 
realizace strategického záměru“. 
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2.1 Zajišťování kvality 
 

 EF TUL se bude podílet na testování nového systému vnitřního zajišťování a hodnocení 
kvality všech svých činností. 

Cíl: Zvýšení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti. Získání institucionální akreditace pro TUL 
ve vybraných oblastech vzdělávání. 

Nástroj: Participace v komisi pro vytvoření nového systému řízení kvality na TUL.  

Ukazatele: Testování systému v podmínkách EF TUL. 

Zodpovídá: děkan.  

Termín: 31. 12. 2019. 

 

 EF TUL připraví k akreditaci nový studijní program technicko-ekonomického zaměření, 
který reaguje na požadavky trhu práce. 

Cíl: Akreditovat ve spolupráci s FS TUL nový profesně zaměřený studijní program na 
bakalářské úrovni.  

Nástroj: Akreditační spis. 

Ukazatel: Připravený spis k akreditaci – BSP.  

Zodpovídají: proděkan pro vnější vztahy, děkan. 

Termín: 31. 12. 2019. 

 

 EF TUL bude pokračovat v aktivitách, které podpoří komunikaci s potenciálními uchazeči 
ze SŠ. EF TUL bude aktivně vyhledávat a adresně oslovovat potenciální uchazeče ze SŠ 
prostřednictvím osobní komunikace (DOD), facebookové kampaně a prezentací na 
specializovaných portálech. 

Cíl: Zlepšení dostupnosti informací o fakultě a jejích stávajících a nových studijních 
programech a zvýšení renomé fakulty a přitažlivosti studia na ní.  

Nástroje: Den otevřených dveří (DOD), kampaň na facebooku, prezentace fakulty na 
portálu vysoke skoly.cz, informační letáky. 

Ukazatele: Microsite pro uchazeče (1), facebooková kampaň (2), prezentace fakulty na 
portálu vysokeskoly.cz (1), 150 uchazečů na DOD.  

Zodpovídají: proděkan pro studijní záležitosti, proděkan pro vnější vztahy. 

Termín: 31. 12. 2019. 
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2.2 Diverzifikace a dostupnost 
   

 EF TUL bude pokračovat v rozvoji Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), zejména 
na bakalářském a magisterském stupni studia. Tvůrčí činnost doktorandů bude 
podporována zejména prostřednictvím Studentské grantové soutěže (SGS). EF TUL bude 
dále rozvíjet iniciativu a komunitu Student Business Club (SBC) a bude iniciovat další 
rozvoj podnikavosti a kreativity studentů. 

Cíl: Podporovat nadané studenty v samostatné tvůrčí činnosti a kontinuálně usilovat  
o zapojení studentů všech stupňů studia do výzkumných projektů. Podpořit 
podnikatelské dovednosti. 

Nástroje: Projekty institucionálního plánu: studentská soutěž SVOČ, SGS, škola podnikání 
pro ostatní fakulty, soutěž Start-up TUL v rámci Student Business Club. 

Ukazatele: Počet přihlášených studentů do soutěží: SVOČ za EF TUL – 12, SGS – 6 
projektových žádostí, SBC – min. 8 soutěžních týmů.  

Zodpovídají: proděkan pro vědu a výzkum a proděkan pro vnější vztahy. 

Termín: 31. 12. 2019. 

 

 EF TUL bude zkoumat příčiny studijních neúspěchů studentů EF TUL a hledat vhodná 
řešení. EF TUL bude cíleně analyzovat příčiny neúspěšnosti studentů EF TUL a bude se 
snažit je eliminovat prostřednictvím informačních schůzek se studenty a nabídkou 
opakovacích kurzů.   

Cíl: Zjistit příčiny neúspěchů u studentů, kteří svá studia končí dříve, nebo u státní 
závěrečné zkoušky. 

Nástroj: Informační schůzky ve všech ročnících, přípravné a opakovací kurzy, poradenství 
pro studenty. 

Ukazatele: 20 % přijatých studentů absolvuje přípravný kurz z matematiky, 10 % 
studentů absolvuje přípravný kurz do navazujícího studia, 2 jazykové kurzy v rámci CŽV. 

Zodpovídá: proděkan pro studijní záležitosti. 

Termín: 31. 12. 2019. 

 

 
2.3 Internacionalizace 
 

 EF TUL bude dále prohlubovat spolupráci s Univerzitou v St. Gallenu v doktorském 
studijním programu a ve vědecké činnosti. 

Cíl:  Zvýšit erudici doktorských studijních programů. Podpořit mezinárodní tvůrčí činnost. 

Nástroj: Projekt GUESSS zaměřený na rodinné podnikání a sledování zájmu o podnikání 
ze strany absolventů SŠ.  

Ukazatel:  Realizace projektu GUESSS. 

Zodpovídá: proděkan pro vědu a výzkum. 
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Termín: 31. 12. 2019. 

 

 EF TUL bude rozvíjet spolupráci s partnerskými vysokými školami v Euroregionu Nisa. 

Cíl:  Rozvoj Univerzity NISA ve vlastní správě. Rozšířit spolupráci s TU Dresden – IHI Zittau 
v programu mezinárodní management. 

Nástroje: Projekt IRP, dohoda o spolupráci s TUD-IHI.  

Ukazatel:  Počet společných studijních programů (1). 

Zodpovídá: proděkan pro studijní záležitosti. 

Termín: 31. 12. 2019. 

 

 EF TUL bude dále klást důraz na počet svých vyjíždějících studentů a přijíždějících 
studentů a počet svých vyjíždějících a přijíždějících akademických a vybraných 
administrativních pracovníků, přičemž významný podíl výměn bude realizovat s 
vybranými partnerskými univerzitami. Tento postup již přinesl a nadále bude přinášet 
příležitosti pro intenzivnější spolupráci v podobě úspěšných mezinárodních projektů 
podpořených např. dalšími nástroji programu Erasmus+. Tímto způsobem se budou 
posilovat interakce pracovišť fakulty se zahraničím a otevírat možnosti spolupráce ve 
VaV. 
 
Cíl: Podporovat aktivitu akademických pracovníků a studentů pro větší 
konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí. 

Nástroje: Všechny aktivity programu Erasmus+, projekty institucionálního plánu, 
bilaterální smlouvy. 

Ukazatel: Počet vyjíždějících studentů (60 studijních mobilit, 20 pracovních stáží, 10 
podpořených studentů na UHBS). 

Zodpovídá: proděkan pro vnější vztahy. 

Termín: 31. 12. 2019. 

 

 EF TUL bude snižovat finanční bariéry nadaných a úspěšných studentů EF TUL pro 
studium v zahraničí a tím je bude motivovat pro dosažení co nejlepších výsledků ve 
studiu. 

Cíl:  Zvýšit počet vyjíždějících studentů do zahraničí.  

Nástroje: Stipendijní program fakulty, projekt institucionálního plánu. 

Ukazatele: Počet podpořených studentů (12). 

Zodpovídá: proděkan pro vnější vztahy. 

Termín: 31. 12. 2019. 
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 EF TUL se zaměří na další rozšíření zahraniční spolupráce i s mimoevropskými 
univerzitami. 

Cíl: Navázat spolupráci s univerzitami mimo EU. 

Nástroje: Účasti na mezinárodních veletrzích, memoranda o spolupráci. 

Ukazatele: Počet uzavřených memorand se zahraničními univerzitami (2). 

Zodpovídají: proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro studijní záležitosti. 

Termín: 31. 12. 2019. 

 

2.4 Relevance 
 

 EF TUL bude pokračovat v podpoře start-upových aktivit ve spolupráci s Krajským 
úřadem Libereckého kraje a s dalšími spolupracujícími partnerskými organizacemi 
fakulty. 

Cíl: Iniciovat a rozvíjet podnikatelský duch a tvořivost mezi studenty, absolventy 
a akademickými pracovníky TUL. 

Nástroje: SBC a soutěž v jeho rámci, model partnerství, problémová/projektová výuka. 

Ukazatele: Počet přihlášených studentských týmů do soutěže o nejlepší start-up na TUL 
(15), počet dokončených studentských projektů v této soutěži (8).  

Zodpovídá: proděkan pro vnější vztahy. 

Termín: 31. 12. 2019. 

 

2.5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace 
 

 EF TUL bude aktivně vyhledávat nadané studenty v magisterských studijních programech, 
podporovat jejich tvůrčí činnost za účelem usnadnění přechodu do doktorského studia. 

Cíl: Získávat kvalitní absolventy pro doktorské studium.  

Nástroje: Organizace soutěže Studentské vědecké odborné činnosti, propagace 
doktorského studia. 

Ukazatel: Počet nově přijatých studentů do DSP (5). 

Zodpovídá: proděkan pro vědu a výzkum. 

Termín: 31. 12. 2019. 

 

 EF TUL bude podporovat výzkumnou činnost a mobilitu doktorandů. 

Cíl: Kvalitní výzkumná činnost doktorandů odrážející se v publikacích v mezinárodně 
uznávaných časopisech. 

Nástroje: Studentská grantová soutěž, podpora účasti doktorandů na zahraničních 
konferencích a stážích. 
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Ukazatel: Počet studentských projektů (min. 5), počet stáží doktorandů na zahraničních 
univerzitách (min. 2). 

Zodpovídá: proděkan pro vědu a výzkum. 

Termín: 31. 12. 2019. 
 

 EF TUL bude rovněž v roce 2019 podporovat institucionální výzkum prostřednictvím 
dlouhodobých fakultních výzkumných zaměření. 

Cíl: Zvýšit spolupráci kateder, přispět k získávání vědecko-výzkumných projektů (TAČR a 
GAČR) a zlepšit publikační činnost akademických pracovníků, zejména v uznávaných 
výstupech. 

Nástroje: Projekt na podporu excelentních výzkumných týmů na EF TUL. 

Ukazatel: Počet publikací, počet podaných projektů (min. 2 TAČR/GAČR).  

Zodpovídá: proděkan pro vědu a výzkum. 

Termín: 30. 12. 2019. 

 
2.6 Rozhodování založené na datech 
 

 EF TUL bude rozvíjet systém pro sběr informací o výsledcích vědy a výzkumu na TUL, 
včetně modulu pro sběr excelentních výsledků (v návaznosti na implementaci Metodiky 
2017+). 

Cíl: Stávající systém, původně vytvořený jako aplikace intranetu EF TUL – EFIS, průběžně 
inovovat a rozšiřovat o funkcionality vyžadované novou metodikou hodnocení výzkumu 
a vývoje v ČR 2017+. Portál bude sloužit pro potřeby všech fakult TUL. 

Nástroje: Projekt institucionálního plánu TUL. 

Ukazatel: Vytvořený funkční systém evidence vědeckovýzkumných aktivit na celé TUL. 

Zodpovídají: koordinátor RIV, proděkan pro vědu a výzkum. 

Termín: průběžná každoroční aktualizace ve vazbě na schválenou metodiku hodnocení 
VO – do 31. 12. 2019. 

 

2.7 Efektivita financování 
 

 EF TUL bude usilovat o růst tarifních mezd. 

Cíl: Zvýšit tarifní mzdy o 10 % pro udržení konkurenceschopnosti na trhu práce. 

Nástroje: Příspěvek MŠMT, institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO, 
projektové zdroje. 

Ukazatel: Růst tarifních mezd (min. 10 %). 

Zodpovídá: děkan.  

Termín: 31. 12. 2019. 

 


