
 
 

 

 



 
 

 

 

Pro rok 2017 byly vedením stanoveny následující cíle:  
 

Cíl 1:   Aktualizace vnitřních předpisů dle novely vysokoškolského zákona  

 

Akce: revize vnitřních předpisů, zapracování požadavků dle novely vysokoškolského 

zákona, porovnat fakultní předpisy s předpisy za JU, zveřejnit opatření děkana, schválit 

statut, jednací řád VR, jednací a volební řád akademického senátu  

Cílová hodnota: aktualizované vnitřní předpisy EF, statut, jednací řád VR, jednací řád 

akademického senátu 

Zodpovídá: děkan, proděkani, předsedkyně akademického senátu  

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

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 5.2 

Termín: do září 2017 

 

Cíl 2:   Příprava na institucionální akreditaci  

 

Akce: projednat a schválit akademické nebo profesní zaměření jednotlivých oborů, 

určení priorit a výzkumných témat v souladu s předpokládanými studijn ími programy, 

podpora výstupů v oblasti vědy a výzkumu, personální audit  

Cílová hodnota: vymezená struktura programů, určení garantů programů, zajištění 

aktivit dalšího rozvoje kompetencí studentů, výstupy z V a V odpovídající zaměření 

studijních programů 

Zodpovídá: děkan, proděkani, vedoucí kateder, garanti oborů  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 

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

Termín: do října 2017 

 

Cíl 3:   Kontrola studijních opor a sylabů 

 

Akce: provést opětovnou kontrolu studijních opor (Moodle, skripta), a sylabů, doplnit 

sylaby o přesnou specifikaci požadavků pro přidělení zápočtů, složení zkoušky  

Cílová hodnota: doplněné sylaby, aktualizované materiály v Moodlu dle opatření děkana 

u v příslušném semestru vyučovaných předmětů  

Zodpovídá: proděkanka pro pedagogickou činnost, vedoucí kateder  

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

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.3, 1.4 

Termín: průběžně 2017 (kontro la na konci semestru) 

 

Cíl 4:   Zahájení systému benefitů pro aktivní studenty  

 

Akce: navržení a schválení systému, příprava a zavedení podpůrného informačního 

systému, zajištění benefitů se spolupracujícími podniky a institucemi, medializace  

Cílová hodnota: zavedený systém 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: do dubna 2017 

 



 
 

 

 

Cíl 5:   Realizace stavebního kurzu, příprava technického kurzu  

 

Akce: domluvit lektora kurzu, medializace, zajistit kurz  

Cílová hodnota: realizace kurzů  

Zodpovídá: proděkan pro rozvoj  

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

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.3, 1.5 Výstup: II 

Termín: realizované kurzy do konce října 2017   

 

Cíl 6:   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, zveře jnění nabídky studentům, 

kontrola a realizace stáží, obdobně i u ostatních aktivit jako je např. stínování 

manažerů  

Cílová hodnota: zajištěn í 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: do října 2017 

 

Cíl 7:   Zajištění kurzů pro odbornou veřejnost (kompetenční akademie, akademie 

manažerů neziskového sektoru)  

 

Akce: zajištění druhého ročníku kompetenční akademie, připravit novou akademii 

manažerů neziskového sektoru (oslovení lektorů, upřesnění rozsahu výuky a jejího 

zaměření, příprava výukových materiálů, příprava nabídky, medializace, realizace 

akademie) 

Cílová hodnota: realizace jednoho běhu kompetenční akademie, akademie manažerů 

neziskového sektoru 

Zodpovídá: proděkan pro rozvoj  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.5 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.6 

Termín: do listopadu 2017 

 

Cíl 8:   Zahájení studia DSP v AJ  

 

Akce: zajištění přijímacího řízení, organizace pobytu studentů na EF JU – vypracování 

individuálního studijního plánu, koordinace spolupráce s partnerem z Řecka  

Cílová hodnota: zahájení studia zahraničních studentů  

Zodpovídá: děkan, proděkan pro vědu a výzkum, obo rová rada 

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.6 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 1.3 

Termín: 30. 9. 2017 

 

 

 



 
 

 

 

Cíl 9:   Podpořit aplikovaný výzkum  

 

Akce: připravit koncepci podpory aplikovaného výzkumu  

Cílová hodnota: koncepce podpory aplikovaného výzkumu 

Zodpovídá: děkan, proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí kateder  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 2.6 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 2.5, 2.4 

Termín: do června 2017 

 

Cíl 10:   Zajištění konferencí, SVOČ  

 

Akce: opětovné zajištění konference INPROFORUM, 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: Cíl 2.7, 2.5, 1.4 

Termín: do prosince 2017 

 

 

Cíl 11:   Zavedení interní grantové soutěže  

 

Akce: příprava koncepce, schválení rozpočtu, vyhlášení soutěže, výběr projektů, 

kontrola řešení 

Cílová hodnota: řešené projekty, přijatí postdoci  

Zodpovídá: děkan, proděkan pro vědu a výzkum, akademický senát  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 2.9 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 

Termín: do prosince 2017 

 

Cíl 12:   Změna kritérií habilitačního řízení  

 

Akce: příprava návrhu na základě komparace s ostatními fakultami, schválení návrhu  

Cílová hodnota: aktualizovaná kritéria habilitačního řízení  

Zodpovídá: děkan, proděkan pro vědu a výzkum, vědecká rada  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 3.1 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 2.4 

Termín: do března 2017 

 

Cíl 13:   Kreditová mobilita - žádost o projekt  

 

Akce: příprava projektu jako podpora rozvoje spolupráce s univerzitami v Austrálii a USA  

Cílová hodnota: připravený a podaný projekt  

Zodpovídá: proděkan pro zahraniční vztahy, vedoucí kateder  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.8, 1.9 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 3.1, 3.2 

Termín: do května 2017 

 



 
 

 

 

Cíl 14:   Nábor studentů ze zahraničí pro anglické obory  

 

Akce: příprava náborových aktivit (vypracování komunikačního plánu), výběr cílových 

destinací, realizace náboru 

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: do února 2017 

 

Cíl 15:   Zvýšení počtu hostujících zahraničních profesorů  

 

Akce: zajištění opětovného hostování zahraničních profesorů, oslovení dalších kolegů 

ze spolupracujících univerzit 

Cílová hodnota: realizace stáží zahraničních profesorů  

Zodpovídá: proděkan pro zahraniční vztahy, vedoucí kateder  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.9 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 3.3 

Termín: do prosince 2017 průběžně 

 

Cíl 16:   Integrace zahraničních studentů  

 

Akce: tvorba koncepce, připravit společné aktivity českých a zahraničních studentů, 

podpora českých studentů při pomoci zahraničních studentů v rámci činnosti 

International student club 

Cílová hodnota: koncepce, společné aktivity  

Zodpovídá: proděkan pro zahraniční vztahy  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 4.1 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 3.1 

Termín: do prosince 2017 průběžně  

 

 

Cíl 17:   Revize zabezpečení výuky zahraničních studentů  

 

Akce: kontrola sylabů materiálů v Moodlu, rozsahu výuky, docházky studentů apod., 

nastavení standardů komunikace mezi pedagogy a oddělením pro zahraničí a 

zahraničními studenty   

Cílová hodnota: standardy komunikace, zabezpečená výuka,  

Zodpovídá: děkan, proděkani  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 1.1, 4.1 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 3.1 

Termín: 30. 9. 2017 

 



 
 

 

 

Cíl 18:   Zavést hodnotící pohovory v souladu s kompetenčním modelem pedagoga EF  

 

Akce: standardizovat hodnotící pohovory a podkladové materiály, školení vedoucích 

kateder, realizace pohovorů a příprava plánů individuálního rozvoje   

Cílová hodnota: vypracované plány individuálního rozvoje, protokoly z hodnotících 

pohovorů 

Zodpovídá: děkan, vedoucí kateder  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 3.6 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 5.2, 5.5, 5.6 

Termín: do května 2017 

 

Cíl 19:  Realizace programu výstavby (III. etapa K400) a modernizace učeben (F)  

 

Akce: zajištění výstavby, kontrola, výběrová řízení  

Cílová hodnota: realizovaná rekonstrukce další části K400, modernizované učebny F  

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: do října 2017 

 

 

Cíl 20:   Informační systém evidence výstupů EF  

 

Akce: příprava koncepce, vypracování podpory informačního systému, archivace 

dokumentů, školení pracovníků 

Cílová hodnota: zaveden systém evidence výstupů EF  

Zodpovídá: děkan, tajemník, vedoucí výpočetního centra  

Návaznost na dlouhodobý záměr EF JU 2015 - 2019: 4.6 

Návaznost na dlouhodobý záměr JU 2016 – 2020: Cíl 5.1, 5.2 

Termín: do září 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společně a EFektivně 


