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Pro rok 2018 byly vedením stanoveny následující cíle: 

 

Cíl 1:   Příprava institucionální akreditace a žádostí o akreditaci studijních programů  

Akce: příprava veškerých materiálů dle požadavků NAÚ včetně sebehodnotících zpráv 

Cílová hodnota: připravené materiály, sebehodnotící zprávy 

Zodpovídá: děkan, proděkani, vedoucí kateder, garanti programů, garanti předmětů 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.1, 1.2, 1.3 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.3 Výstup VII 

Termín: únor 2018 

 

Cíl 2:   Implementace projektové výuky, příprava předmětů v AJ a zavedení vzdělávacího 
modulu na podporu podnikavosti v rámci plnění cílů OP VVV ESF 

Akce: vytvoření a zavedení nových přístupů ve výuce (výukové simulátory, výuková videa, 
multimediální učebnice, metodika projektové výuky), vytvoření materiálů v AJ (učební 
texty, úkoly do Moodle, testy, prezentace atp.), vytvoření metodiky pro výuku 
podnikavosti na JU a její pilotní ověření 

Cílová hodnota: výstupy deklarované v projektu OP VVV ESF 

Zodpovídá: proděkani, vyučující zapojení do projektu 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.1, 1.6, 1.11, 1.12 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.3 

Termín: prosinec 2018 

 

Cíl 3:  Vytvoření specializovaných místností pro projektovou výuku v rámci projektu OP 
VVV ERDF 

Akce: vybavení místností v souladu s projektem OP VVV ERDF, vytvoření metodiky výuky 

Cílová hodnota: výstupy deklarované v projektu OP VVV ERDF 

Zodpovídá: IT oddělení, vyučující zapojení do projektu 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 4.1, 4.2 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.2, 5.10 

Termín: září 2018 
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Cíl 4:  Realizace programu výstavby (IV. etapa K400) a modernizace učeben (F) 

Akce: zajištění výstavby, kontrola, rekonstrukce centrální části budovy, učeben a 
podpůrných místností včetně rekonstrukce suterénu budovy, rekonstrukce učeben F5 a F6  

Cílová hodnota: kolaudace budovy děkanátu 

Zodpovídá: tajemník 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 4.1, 4.2 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.2, 5.10 

Termín: říjen 2018 

 
Cíl 5:  Zavedení systému řízení kvality a stabilizace systému návazných opatření 
souvisejících s novelou vysokoškolského zákona 

Akce: proškolení zaměstnanců EF, nastavení procesů řízení kvality např. vymezení 
fungování rad programů, určení kompetencí garantů programů, garantů předmětů, 
vedoucích kateder 

Cílová hodnota: vyhodnocení zavedení systému řízení kvality 

Zodpovídá: koordinátor pro kvalitu, vedení EF, proděkanka pro pedagogickou činnost, 
vedoucí kateder, garanti programů 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.2, 1.3 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 5.2 

Termín: květen 2018 

 

Cíl 6:  Strategie vědeckovýzkumných a publikačních aktivit na EF 

Akce: posílení relevantních publikačních výstupu pomocí IGS a dalších projektů a nabídky 
postdoktorských pozic na EF, pokračování v odborné a vědecké profilaci EF se záměrem  
o nadregionální působení. Revize výzkumných témat kateder (snížení nesouladu mezi 
výzkumnými ambicemi a reálnými možnostmi)    

Cílová hodnota: vypracovaná strategie, vytvoření pozice postdoků postupně pro všechny 
katedry EF, počet výstupů z oblasti VaV (publikace IF, Scopus, prestižní vědecké 
monografie) 

Zodpovídá: proděkan pro VaV, vedoucí kateder 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 2.1-2.8 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 2 

Termín: prosinec 2018 
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Cíl 7:   Zajištění konferencí, SVOČ 

Akce: zajištění konference INPROFORUM v novém formátu ve spolupráci s FEK ZČU  
v Plzni, Budějovické ekonomické dny, konference Naše společná přítomnost, SVOČ 

Cílová hodnota: realizované aktivity 

Zodpovídá: proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí kateder, Katedra regionálního 
managementu 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 2.14 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: 2.7, 2.5, 1.4 

Termín: do prosince 2018 

 

Cíl 8:   Nábor studentů pro anglické obory 

Akce: příprava náborových aktivit (vypracování komunikačního plánu), výběr cílových 
destinací, realizace náboru v zahraničí i v ČR (nadnárodní firmy) 

Cílová hodnota: realizovaná náborová kampaň 

Zodpovídá: proděkan pro zahraniční vztahy 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.1, 1.6 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 3.1 

Termín: březen 2018 

 
Cíl 9:   Realizace mezinárodní soutěže INVESTDAY 

Akce: zajištění soutěže v mezinárodním formátu s německými partnery v rámci projektu 
Interreg 

Cílová hodnota: realizované aktivity 

Zodpovídá: proděkan pro rozvoj 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 4.8, 1.4, 1.5, 4.7 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.4  

Termín: duben 2018 
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Cíl 10:   Propagace a podpora systému benefitů pro aktivní studenty 

Akce: informační kampaň pro podporu systému a rozšíření nabídky benefitů  

Cílová hodnota: počet zapojených studentů, počet benefitů  

Zodpovídá: proděkan pro rozvoj 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 4.11 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.4 

Termín: prosinec 2018 
 
 

Cíl 11:   Zajištění stávajících stáží a dalších aktivit pro studenty 

Akce: kontrola a opětovné oslovení spolupracujících podniků a institucí, zpětná vazba a 
zjištění spokojenosti studentů a podniků, institucí, zveřejnění nabídky studentům, 
kontrola a realizace stáží, obdobně i u ostatních aktivit jako je např. stínování manažerů  

Cílová hodnota: zajištění povinných stáží v ČR a zahraničí  

Zodpovídá: proděkan pro rozvoj 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.4, 1.5 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.3 Výstup: II 

Termín: říjen 2018 

 
 
 


