Plán realizace Strategického záměru
Filozofické fakulty JU pro rok 2020

Struktura Plánu realizace 2020

1.
2.
3.
4.
5.

Vzdělávání
Věda a výzkum
Internacionalizace
Otevřenost
Řízení

 nástroje pro dosažení definovaných cílů v roce 2020
konkrétní výstupy a jejich zajištění (projekty a
další zdroje)

1. Vzdělávání v roce 2020
1.1. Optimalizace a rozvoj studijních programů
• kvalita akademických činností, reflexe akreditačního procesu,
rozvoj studia a definice profesně zaměřeného studia
Letní školy FF JU a Kvalita akademických činností na FF JU, IP
pro rok 2020
Doktorandská škola archeologie, v rámci OPVVV Rozvoj
výzkumně zaměřených studijních programů se ZČU a ARUP

• podpora učitelství pro střední školy a oborových didaktik,
vytvoření podmínek pro kvalitnější přípravu budoucích učitelů
středních škol
Podpora společných aktivit a sdílení zkušeností s přípravou
učitelů SŠ a oborových didaktik, zejm. v rámci OPVVV
Pregraduální vzdělávání II (společně s PF JU)

1. Vzdělávání v roce 2020

1.2. Modernizace výukových prostor
• vybavení poslucháren a seminárních místností novým zařízením,
rozjezd výuky ve 2 multimediálních učebnách
Zejm. v rámci celouniverzitního projektu OPVVV na investiční
podporu „Rozvoj JU - ERDF" a „Podpora rozvoje studijního
prostředí na VŠ
• posílení informačních a dalších podpůrných systémů (moodle, další
funkcionality IS STAG atd.), bezbariérovost
V rámci IP pro rok 2020 a aktuálních výzev OPVVV

1. Vzdělávání v roce 2020
1.3. Posílení efektivity a kvality výuky
• nové metody ve výuce, práce s moderními technologiemi ve výuce,
podpora pedagogických dovedností a spolupráce s praxí, zejm.
v učitelských a překladatelských oborech
Informační a další podpůrné systémy v činnosti akademických
pracovníků FF JU, IP pro rok 2020
V rámci celouniverzitního projektu OPVVV „Rozvoj JU – ESF“ pro
zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit

1.4. Rozvoj CŽV
• Univerzita třetího věku, kurzy celoživotního vzdělávání a prohlubování
profesní kvalifikace v rámci DVPP, spolupráce s absolventy
Zlepšení kvality CŽV na FF JU a podpora jeho rozvoje, IP pro rok
2020
U3V a CŽV v roce 2020: přednáškový cyklus v rámci programu
Člověk, dějiny a slovesnost, další vzdělávání pedagogických
pracovníků

2. Věda v roce 2020

2.1. Posílení VaV
• získávání účelových prostředků z interních a externích zdrojů:
GA ČR, NAKI II, TA ČR, OPVVV, programy přeshraniční
spolupráce aj.

2.2. Podpora pracovních míst pro mladé
výzkumníky
• institucionální podpora na RVO a mobilita výzkumných
pracovníků:
Činnost GA FF JU, celouniverzitní soutěž o postdoktorskou
pozici a podporu mimořádných aktivit VaV

2.3. Vnitřní systém hodnocení VaV
• aktuální sběr údajů do HAP, RIV/OBD – sebeevaluační zprávy pro
Metodiku 17+, RUV

2. Věda v roce 2020
2.4. Rozvoj výzkumné infrastruktury
• pokračování 3 výzkumných center FF JU:
Habsburkové v českých dějinách
Centrum pro výzkum novější české literatury a literární teorie
Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu

2.5. Posílení mezinárodního postavení výzkumu
•

zahraniční partnerství a doktorské studium pod dvojím vedením,
implementace principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a
Kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků:
V rámci celouniverzitního projektu OPVVV „Rozvoj kapacit pro
VaV“ (ocenění HR Excellence in Research), „Rozvoj JU - Mezinárodní
mobilita výzkumných pracovníků“ a IP pro rok 2020

3. Internacionalizace v roce 2020

3.1. Zvýšení podílu zahraničních studentů
• vedle mobilit z programu ERASMUS+ podpora free-movers a studia
formou double-degree i za využití geografického potenciálu
Podpora zahraničních uchazečů o studium a zahraničních
studentů na FF JU, IP pro rok 2020
v rámci udržitelnosti projektu Od tradice k budoucnosti.
Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech
jako fokus univerzitní spolupráce (UAG)
Museum Uploaded (UAC s PřF JU)

3. Internacionalizace v roce 2020

3.2. Podpora a zkvalitnění zahraničních mobilit
Podpora mobilit studentů FF JU, Podpora zahraničních
studentů a zaměstnanců na FF JU, Rozvoj, podpora a inovace
programů double degree na FF JU, IP pro rok 2020

3.3. Rozvoj nabídky studia v cizích jazycích
• kurzy vyučované v cizích jazycích, akreditace, zvyšování jazykových
kompetencí, webové stránky v cizojazyčných mutacích
V rámci celouniverzitního projektu OPVVV „Rozvoj JU - ESF"
pro zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a IP pro rok
2020
• jazykové kurzy češtiny pro cizince, 29. ročník Letní školy
slovanských studií

4. Otevřenost v roce 2020

4.1. Klub absolventů
• rozvoj systému spolupráce s absolventy a zaměstnavateli, pokračující
spolupráce s univerzitním alumni klubem v roce 2020

4.2. Spolupráce s potenciálními uchazeči o studium
• přednáškové cykly a popularizační akce v roce 2020:
Den s filologií/Den s překladem
Exkurze a popularizační přednášky k nejlepším výsledkům
badatelské činnosti (akce pro SŠ)
krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
• podpora univerzitního studia na středních školách
• jazykové kurzy češtiny pro cizince

4. Otevřenost v roce 2020

4.3. Šíření dobrého jména fakulty
• popularizační akce a propagace fakulty v roce 2020:
Přednáškové cykly (Filologický klub aj.), den otevřených dveří,
noc vědců
• realizace přednáškového cyklu a publikace Jak se dělá věda na FF JU:
V rámci celouniverzitního projektu OPVVV „Rozvoj kapacit pro
VaV“

4.4. Marketingová podpora studia na FF JU
• propagace studijních oborů učitelství pro střední školy, propagace
publikací univerzitního nakladatelství Episteme aj.

5. Řízení v roce 2020
5.1. Hodnocení kvality
• vnitřní systémy hodnocení kvality v roce 2020:
HAP za rok 2019, studentské hodnocení přednášek

5.2. Principy řízení a systému kvality
• strategický záměr a vnitřní předpisy fakulty, systém vnitřního zajišťování
kvality a efektivních principů řízení, zřízení fakultní mezinárodní rady:
V rámci celouniverzitně řešeného projektu OPVVV „Rozvoj JU - ESF„ a
„Rozvoj kapacit pro VaV II“

5.3. Nastavení systémů řízení směřujícího k zajištění
maximální finanční stability
• pro rok 2020 s ohledem na legislativní změny na národní a univerzitní
úrovni (novela VŠ zákona, implementace Metodiky 17+, hodnocení kvality)
Kvalita akademických činností na FF JU a implementace hodnoticích
mechanismů do struktury fakultních pracovišť, IP pro rok 2020

