Aktualizace Dlouhodobého záměru FŽP UJEP pro rok 2005
Profilace FŽP vyplývá z jejího názvu a akreditovaných studijních programů a oborů.
V tomto smyslu je orientována veškerá její pedagogická, vědecko-výzkumná i řídící
činnost. S členstvím ČR v EU budou aktivity FŽP UJEP v roce 2005 i v následujících
letech orientovány na mezinárodní otevírání v evropském prostoru. Půjde zejména o
propojování vysokoškolských sítí výuky a výzkumu, vytváření společných programů a
přizpůsobování obsahu výuky potřebám současné Evropy. Vzdělávání je hlavním
posláním FŽP a bude v rozšiřovaném mezinárodním kontextu navazovat na dlouhodobé
zkušenosti ve výuce krajinně-ekologických a průmyslově-environmentálních oborů.

1.

Pedagogická činnost

1.1. Počítat ve školním roce 2005-2006 na FŽP s mírným nárůstem přepočteného počtu
studentů na úroveň 770-800.
1.2. Schválit ve VR FŽP a předat k akreditaci žádost o rozšíření studijního programu
„Ekologie a ochrana prostředí o navazující magisterský studijní obor Revitalizace
krajiny a dále bakalářský studijní program Inženýrská ekologie, obor Geoinformatika
v ŽP.
1.3. Spolupracovat se zahraničními partnerskými univerzitami, ústavy Akademie věd ČR,
Výzkumným ústavem anorganické chemie v Ústí n.L., Výzkumným ústavem meliorace
a ochrany půdy Zbraslav a dalšími vědeckými pracovišti na přípravě magisterských a
případně i doktorských studijních programů.
1.4. Zajistit výuku na Univerzitě třetího věku.
1.5. V případě získání podpory z programu Sokrates zajistit organizačně a finančně ve
spolupráci se zahraničními univerzitami a s vedením UJEP realizaci tříletého
intenzivního programu na téma Promoting education for sustainable development in an
enlarged European Union.
1.6. Zkvalitňovat postupně jazykovou výuku studentů i pedagogických pracovníků tak, aby
byli schopni se zapojovat do mezinárodních projektů.
1.7. Pokračovat na rozvoji e-learningu s ostatními institucemi a vysokými školami v rámci
grantu Transformačních a rozvojových programů, využívat portálu CESNET Online a
Národního Centra e-learning. Rozšiřovat tvorbu vlastních elektronických výukových
materiálů.

2.

Vědecko-výzkumná činnost a mezinárodní spolupráce

2.1. Spolupracovat se smluvními zahraničními partnery, ústavy Akademie věd ČR, MŽP a
dalšími rezorty, Výzkumným ústavem anorganické chemie v Ústí n.L., Výzkumným
ústavem meliorace a ochrany půdy Zbraslav a dalšími vědeckými pracovišti. Spolupráci
orientovat na vědecko-výzkumnou práci při řešení společných projektů.

2.2. Zahájit řešení nového výzkumného záměru „Chemické rovnováhy v životním prostředí,
migrace polutantů, remediace a revitalizace“ podpořeného z interních prostředků UJEP.
2.3. Usilovat o zapojení v mezinárodních vědecko-výzkumných programech, zejména v 6.
rámcovém programu EU.
2.4. Zkvalitňovat plnění smluv se zahraničními institucemi, s nimiž se nově rozvinula
vědecká spolupráce (TU Dresden a TU Zvolen - FEE, Turku Polytechnic, VUT
Bratislava) a navazovat perspektivní nové spolupráce.
2.5. Pokračovat v uplatnění systému pravidelného ročního hodnocení vědecké a
pedagogické činnosti akademických pracovníků FŽP UJEP a dle jeho výsledků je
motivovat.
2.6. Zapojit se v úloze spoluřešitele do práce Výzkumného centra s TU Liberec.

3.

Řídící činnost

3.1. Trvale zlepšovat podmínky pro studium a výzkum na všech pracovištích FŽP.
Doplňovat a zdokonalovat vybavení laboratoří kateder ve vazbě na řešení výzkumného
záměru a zapojení do mezinárodní spolupráce.
3.2. Navazovat další spolupráci s podniky a organizacemi v regionu s cílem zlepšení
podmínek pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci.
3.3. Posilovat celouniverzitní dimenze organizace a řízení v pedagogickém i výzkumném
procesu. V součinnosti s rektorátem zajišťovat podmínky pro studium a výzkum na
pracovišti UJEP v Mostě.
3.4. Důsledně sledovat kvalifikační růst akademických pracovníků s cílem zvýšit počet
pracovníků s vědeckými a vědecko-pedagogickými tituly.
3.5. Provést analýzu neúspěšnosti studia a vytvářet podmínky pro zlepšování poměru mezi
zapsanými a absolvujícími studenty.

4.

Studijní programy a vzdělávání

4.1. V mezinárodní spolupráci se zahraničními univerzitami připravit jako hlavní
navrhovatel žádost do programu Sokrates o podporu Intenzivního programu na téma
Promoting education for sustainable development in an enlarged European Union,
který bude vyučován v angličtině.
4.2. Připravovat podklady pro reakreditace bakalářských studijních programů a navazujícího
magisterského studijního oboru a do poloviny roku 2006 je předložit akreditační komisi.
Dále připravit pro akreditaci rozšíření stávajícího bakalářského studijního programu
Inženýrská ekologie o nový studijní obor Environmentální management.
4.3. Nadále prohlubovat spolupráci fakult a ústavů UJEP při uskutečňování studijních
programů a prosazovat přitom do studijních programů principy udržitelného rozvoje.
4.4.

Spolupodílet se na vytváření podmínek pro vznik kateder s celouniverzitní působností.

5.

Informační technologie na FŽP

5.1. Pravidelně inovovat a aktualizovat webové prezentace FŽP a jejích kateder a provádět
pololetně posouzení v kolegiu děkana.
5.2. Trvale zvyšovat bezpečnost a spolehlivost fakultní sítě, uplatňovat právní aspekty při
využívání informačních a komunikačních technologií.
5.3. Trvale rozšiřovat uplatnění informačních technologií ve studiu a vědecko-výzkumné
práci na FŽP.

Projednáno ve VR FŽP UJEP dne 22.3.2005 a schváleno v AS FŽP UJEP dne 9.3.2005
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