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1. ÚVOD 

Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2007 doplňuje a upřesňuje Dlouhodobý 
záměr FŽP UJEP 2006 – 2010.  
 
1.1. Internacionalizace 

• Projednat možnosti přípravy společného studijního programu s  Internationales 
Hochschulinstitut Zittau, příp. i TU Dresden a TU Bergakademie Freiberg. 

• Pro zvýšení  zájmu studentů a pedagogů o výjezdy v programu Sokrates/Erasmus 
a v rámci Rozvojových programů MŠMT realizovat následující opatření:  
- aktualizovat Rozhodnutí děkana č.9/2003 “Pravidla pro uznávání předmětů 

absolvovaných na zahraničních universitách v rámci programu Erasmus“, 
- organizovat informační schůzky pro studenty a pedagogy FŽP (2x za semestr). 

• Zvýšit počty míst pro studijní pobyty a rozšiřovat nabídky zahraničních univerzit 
především do žádaných destinací (např. Velká Británie, Německo, Skandinávie, 
Slovenská republika). 

• Zvýšit počet přijíždějících zahraničních studentů a pedagogů. 
• Při hodnocení aktivit akademických pracovníků zohledňovat jejich zahraniční 

aktivity (aktivní účast v zahraničních projektech, přednášky, letní školy atd.). 
• Motivovat pedagogy k přípravě předmětů a  přednášení v anglickém jazyce. 
 
1.2 Politika fakulty v jejích hlavních činnostech 

• Prezentace FŽP formou pořádání odborných konferencí a seminářů, prezentací 
výsledků výzkumu prostřednictvím článků pedagogů i studentů a zveřejnění jejich 
názorů na aktuální kauzy týkající se problematiky ŽP. 

 
 
2. AKADEMICKÉ ČINNOSTI 
 
2.1 Vzdělávací činnost 
Cílem pro rok 2007 je připravit: 
• V rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekologie a ochrana 

prostředí (N1601) připravit a podat žádost k rozšíření akreditace o obor 
Revitalizace krajiny dle závěrů Vědecké rady FŽP z 12/2006. 

• Dopracovat a připravit k akreditaci žádosti na rozšíření studijního programu 
Ekologie a ochrana prostředí (N1601) o další navazující magisterské obory 
Environmentální management a Environmentální geoinformatika. 

• V rámci celoživotního vzdělávání bude FŽP pokračovat v pravidelném 
zajišťování výuky jednoho semestru Univerzity třetího věku.  

• Pokračovat v rozvoji e-learningu s ostatními institucemi a vysokými školami 
v rámci grantových projektů, využívat portálu CESNET Online a Národního 
Centra e-learning.  

• Rozšiřovat tvorbu vlastních elektronických výukových materiálů jako přípravu 
pro vydání skript. 

• Podpořit vydávání vlastních učebních textů pedagogy fakulty zejména pro 
předměty společné dvěma a více studijním oborům.  
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2. 2. Vědecká a výzkumná činnost 

• Realizovat vědeckovýzkumnou činnost v souladu se zpracovanou Strategií 
vědeckovýzkumné činnosti  FŽP UJEP (listopad 2006). Prioritou bude nadále 
interdisciplinární propojování přírodovědných, technických a sociálně 
ekonomických disciplín v ochraně životního prostředí. 

• V rámci fakulty personální politikou podporovat vytváření malých výzkumných 
týmů a jejich propojování na národní i mezinárodní úrovni.  

• Rozšířit spolupráci s podniky a pracovišti aplikovaného výzkumu zejména v SČ 
regionu.  

• Zvýšit počet žádostí o projekty evidované v CEP.  
• Rozšířit zapojení studentů do předkládaných, resp. řešených projektů, a to i 

formou zpracování bakalářských a magisterských prací. 
• Společně s vybranými součástmi UJEP (PřF, příp. dalšími) připravit projekt 

v rámci Rozvojových programů UJEP na rozvoj specializovaných pracovišť FŽP.  
 
3.  FINANCOVÁNÍ A INVESTI ČNÍ ČINNOST 

• Na základě smlouvy s Magistrátem města Most požádat o finanční podporu 
poskytovanou pro pracoviště FŽP v Mostě. 

• V průběhu roku postupně dle plánu financovat modernizaci vybavení  fakulty, 
včetně nově pronajímaných prostor pro výuku. 

 
4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Ů  

 
• Zvýšit v rámci FŽP počet pedagogů zaměstnaných na plný pracovní úvazek. 
• Podporovat ekonomickými formami i personální politikou zvyšování kvalifikace 

pedagogických pracovníků.  
• Pravidelně zajišťovat pro pracovníky fakulty doškolovací kurzy používání PC.  
 
5. ROZVOJ SYSTÉMŮ KVALITY NA FŽP, HODNOCENÍ KVALITY 
 
• Pokračovat ve spolupráci s CSVŠ v externím hodnocení FŽP. 
• Provést roční hodnocení kvality výuky s využitím systému STAG. 
• Realizovat roční a pětileté hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti  

akademických pracovníků. 
 
6.  MANAGEMENT A ŘÍDÍCÍ ČINNOST 
 
• Organizačně zabezpečit ukončení výuky na pracovišti Litvínov. 
• Rozšířit využívání univerzitního IMIS v praktické řídící činnosti. 
• Pro kontrolu úředních dokumentů nadále používat spisovou službu jako modul 

současných informačních systémů. 
• Zajistit stejnou úroveň informovanosti studentů na kmenovém i detašovaném 

pracovišti FŽP.  
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7.  INFORMA ČNÍ SYSTÉM A INFORMATIZACE 

7.1 Rozvoj technologií 

• Dokončit vybavení poslucháren multimediální technikou (dataprojektory, AV 
technika, příp. interaktivní tabule). 

• Podpořit interní a externí pedagogické pracovníky při tvorbě e-learningových 
kursů.  

 
7.2 Komunikační systémy 
• Aplikovat  bezpečnostní pravidla pro připojení výpočetní techniky do akademické 

sítě. Evidence jednotlivých strojů pomocí MAC adres síťových karet.  
• Zajistit využití technologie monitorující vnitřní provoz sítě pro odhalování 

bezpečnostních děr. 

7.3 Rozvoj informačního systému 

• Při tvorbě webové prezentace fakulty a jednotlivých kateder zohledňovat  
standardy její tvorby.  Zajistit pravidelnou aktualizaci a doplňování internetových 
stránek o další aplikace. 

• Webovou prezentaci provázat dle možností s informačními systémy univerzity. 
 
8.  KULTURA UVNIT Ř FAKULTY 
 
• Navazovat spolupráci s absolventy fakulty v oblastech vědeckovýzkumných a při 
řešení problematiky životního prostředí v regionu. 

• Napomoci organizaci kulturních a sportovních akcí pro studenty a pedagogy 
fakulty. 

• Posílení studentských zájmových aktivit (vedle vlastního studia). 
 
9.  VNĚJŠÍ VZTAHY  FAKULTY 

• Připravit internetovou poradnu zaměřenou na problematiku životního prostředí v 
regionu. 

• Pokračovat v propagaci fakulty zejména uvnitř regionu a posílit informovanost o 
možnostech studia na fakultě na středních školách. Formou pořádání Dne 
otevřených dveří, rozesíláním propagačních materiálů na střední školy a prezentací 
fakulty v regionálním tisku a rozhlase. 

                     
 

 
 
V Ústí nad Labem dne 3.1.2007                                     Doc. Ing. Josef Seják, CSc. 

                              děkan fakulty 
 
 
Aktualizaci Dlouhodobého záměru FŽP UJEP pro rok 2007: 
schválil Akademický senát FŽP UJEP dne 8.1.2007 
projednala Vědecká rada FŽP UJEP dne 26 1.2007 


