Volební program kandidáta na funkci děkana FŽP doc. Ing. Josefa Sejáka, CSc.
Krédem mého dosavadního působení ve funkci děkana bylo, a je i nadále, vytvářet na fakultě
v duchu požadavků udržitelného rozvoje vztahy spolupráce mezi pedagogy a studenty.
Cíl 1: Budu pokračovat v prosazování vztahů spolupráce mezi pedagogy a zejména mezi
pedagogy a studenty a v širším zapojování studentů do výzkumu na fakultě.
Do jaké míry se zatím podařilo odstranit dřívější personální boje na fakultě ponechám na
osobním uvážení každého z členů akademické obce. V každém případě prosazování vzájemné
úcty a respektu nejen mezi pedagogickými pracovníky, ale i mezi pedagogy a studenty je
podle mého přesvědčení nejlepší cestou k tvůrčí budoucnosti fakulty. Nikoli vztah
nadřazenosti pedagoga nad studentem, ale vztah spolupráce a vzájemné náročnosti je dobrým
předpokladem stimulace zájmu studentů o studované předměty a je i předpokladem širšího
zapojování studentů do výzkumné činnosti na fakultě.
Cíl 2: Budu nadále zlepšovat kvalifikační úroveň pedagogů FŽP (zvyšovat podíl
profesorů, docentů a doktorů na celkovém počtu pedagogů).
FŽP získala za dobu své existence dobré jméno mezi fakultami v ČR. Za uplynulé tři roky se
podařilo navýšit počty studentů. Zájem o ekologii všeobecně roste. Nicméně v důsledku
nedostatečné nabídky pedagogicky i vědecky erudovaných pracovníků v tomto ústeckém
regionu je zatím personální vybavenost žádostí o rozšíření akreditace slabší stránkou fakulty.
Trvalý cíl práce děkana proto spatřuji ve zlepšování kvalifikační úrovně pedagogického
sboru. To je předpoklad pro možnost úspěšného rozšiřování a zkvalitňování nabídky
studijních oborů.
Cíl 3: Rozšířím nabídku akreditovaných studijních oborů navazujícího magisterského
studia tak, aby absolventi bakaláři měli výběr k pokračování ve studiích na fakultě.
Nejakutnějším cílem pro nejbližší období je potřeba rozšířit navazující magisterský studijní
program o nové obory, které umožní relativně velkému počtu bakalářských absolventů fakulty
pokračovat i v magisterském studiu. V oblasti nabídky studijních oborů je tudíž cílem pro
nejbližší období 1-2 let rozšířit akreditovaný studijní program „Ekologie a ochrana prostředí“
o nové studijní obory zaměřené na revitalizaci krajiny, environmentální geoinformatiku a
environmentální management. V případě environmentálního managementu budu usilovat o
vytvoření environmentálního studijního oboru zajišťujícího výuku v angličtině společně se
zahraničními univerzitami příhraniční oblasti ČR, SRN a Polska.
Cíl 4: Rozšířím pro studenty nabídku studijních pobytů na evropských univerzitách a
budu stimulovat pedagogy k účasti na výuce těchto zahraničních univerzit.
Internacionalizace fakulty je významným cílem, který chci ve funkčním období prosazovat.
Půjde nejen o to, abychom dokázali vytvořit ucelenější nabídku studijních předmětů
v angličtině, ale budu vytvářet i podmínky pro to, aby se naši pedagogové postupně
zapojovali do výuky a výzkumu na evropských univerzitách. Výuka odborných
environmentálních předmětů, případně studijních oborů v angličtině je základem úspěšné
evropské integrace a výchozím předpokladem další spolupráce v Evropě.
Cíl 5: Budu podporovat vytváření výzkumných týmů na fakultě a jejich
interdisciplinární propojování v rámci národních, centrálně evidovaných projektů a
v mezinárodním kontextu zejména v rámci 7. rámcového programu EU.
Rozvoj výzkumné práce a výzkumných týmů na fakultě je předpokladem její úspěšné
budoucnosti. Proto budu podporovat vytváření výzkumných týmů a zapojování pedagogů do
činnosti těchto týmů. Prezentace výsledků výzkumu v celostátním Registru informací o
výzkumu (RIV) je kritériem pro úspěšnou akreditaci, a proto bude jednou z mých důležitých
priorit podpora národního i mezinárodního výzkumu na fakultě.

