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CÍLE PRO ROK 2015 

 

1. Zvolit výzkumná témata, ve kterých bude EF excelentní. 

2. Nastavit platformu komunikace o výsledcích vědy a výzkumu. 

3. Určit a zajistit zdroje dat, která budou využívána ve výzkumu EF. 

4. Upravit systém odměňování a hodnocení pedagogů. 

5. Zvolit Radu pro vědu a výzkum na Ekonomické fakultě. 

6. Realizovat konference Inproforum, Citem, Budějovické ekonomické dny 

7. Omezit propadovost studentů prvních ročníků.  

8. Připravit a doplnit SHV z důvodů zlepšení zpětné vazby od studentů a následného zkvalitnění výuky, 

vlastním hodnocením výuky 

9. Revize stávajících akreditovaných programů s cílem zajistit rozvoj kompetencí studentů dle oborů. 

10. Posílit aktivitu poradců (ročníkových, garantů oborů) 1. ročníky Bc. Ing. 

11. Nastavit systém zadávání bakalářských a diplomových prací - zadání z firem. 

12. Rozšířit výuku jazyků. 

13. Zjednodušit systém exkurzí.  

14. Podpořit stáže postdoků a zahraničních profesorů.  

15. Nastavit výběrové řízení na výjezdy pedagogů do zahraničí. 

16. Nastavit výjezdy pedagogů do zahraničí (jeden týden samostudium studentů). 

17. Založit Radu pro zahraniční spolupráci.  

18. Podpořit financování výjezdů studentů z fakultních zdrojů. 

19. Zajistit letní školu. 

20. Vymezit standardy na diplomové a bakalářské práce a jejich obhajobu. 

21. Provádět průzkum mezi potencionálními zaměstnavateli o jejich požadavcích na absolventy. 

22. Nastavit monitoring naplnění očekávání studentů a absolventů 

23. Rozšířit činnost Klubu absolventů. 

24. Zvýšit počet smluvních partnerů.  

25. Podpořit spolupráci s podniky a institucemi (stáže, vypisování závěrečných prací, aplikovaný výzkum). 
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26. Zvýšit povědomí o Ekonomické fakultě (PR, média) 

27. Posílit komunikační a informační systém EF.  

28. Zajistit a zintenzivnit náborové akce (počty oslovených studentů, zpětná vazba, kampaň na Facebooku 

a internetu, akce pro veřejnost) 

29. Zajistit prezentaci úspěšných absolventů na www stránkách EF a Karierního centra. 

30. Příprava a realizace kurzů CCV pro veřejnost. 

31. Nastavit a zavést systém start up  - posílit předmět Firma I, II, III 

32. Připravit program rozvoje kvalifikační struktury na jednotlivých katedrách a jeho realizace (osobní 

plány, provázat se systémem hodnocení pracovníků, upravit pracovní náplně). 

33. Zjistit spokojenost zaměstnanců. 

34. Realizace programu výstavby K400  a modernizace učeben F. Vybudovat atrium v pavilonu učeben F. 
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