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Úvod

Aktualizace Dlouhodobého záměru (dále jen „DZ“) TUL pro rok 2007 vychází z DZ TUL
na období 2006–10, z „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2007“ zveřejněné
Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  dne  24. května 2006,  jejíž  součástí  je
„Vyhlášení rozvojových programů na rok 2007“.   

Aktualizace DZ TUL pro rok 2007 navazuje na dosavadní vzdělávací, vědecké, výzkumné
a vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti a uvádí významné nové prvky záměrů rozvoje.
Vymezuje  hlavní  cíle  rozvoje  TUL pro  rok  2007.  Významné  jsou  zkušenosti  s  realizací
Generelu  TUL, který  se  zabývá souhrnně nemovitým majetkem univerzity,  jeho využitím
a rozvojem.

Základním prostředkem k realizaci  rozvoje  školy  jsou  rozvojové  projekty,  které  budou
přispívat k integraci školy a reagovat na ty priority, které jsou pro školu důležité, čímž bude
umožněn rozvoj školy v souladu s jejími konkrétními potřebami, prioritami a vizemi rozvoje.
Návrhy rozvojových projektů,  předkládaných na MŠMT pro rok 2007 svým zaměřením a
obsahem odpovídají cílům aktualizace.

Priority TUL pro rok 2007 byly stanoveny takto:
• rozvoj internacionalizace TUL,
• podpora rozvoje a inovace studijních programů (bakalářské a strukturované programy),
• zvyšování kvalifikace akademických pracovníků – podmínky pro dosažení doc./prof., 
• vytváření společných struktur mezi VŠ a odběratelskou sférou,
• program na podporu zvýšení kvality a efektivity řízení VŠ 
• podpora  rozvoje  a  inovace  studijních  programů  v oblasti  vzdělávání  pedagogických

pracovníků, zejména učitelů.

Na podporu aktivit nezahrnutých do rozvojových programů MŠMT budou využívány další
zdroje.

Internacionalizace 

Ve spolupráci všech fakult TUL rozvíjet internacionalizaci a především:
• Získávat  projekty  podporované  dotacemi  z Evropské  unie  na  realizaci  priorit  rozvoje

TUL. 
• Podporovat rozvoj stipendijních programů pro nadané studenty ze zemí procházejících

procesem  společenské  a  ekonomické  transformace  a  z rozvojových  zemí.  Pokračovat
v podpoře  studia  studentů  z  východní  Evropy  v rámci  stipendijního  programu  TUL.
Usilovat o získávání stipendií z dalších zdrojů. Stipendijní program a studijní výsledky
stipendistů každoročně hodnotit. 

• Realizovat vybrané studijní programy jednotlivých fakult v zahraničí, zejména Vietnamu.
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• Pokračovat v přípravě a realizaci dalších společných studijních programů mezinárodního
projektu  v mezinárodní  síti  Univerzita  Nisa  a  dalších  konsorciích  a  asociacích,
organizovat  spolupráci  českých,  polských  a  německých  vysokých  škol  při  přípravě
nových studijních programů.

• Podporovat působení významných akademických pracovníků ze zahraničí na TUL, posílit
podíl  rodilých  mluvčích  na  studijních  programech  realizovaných  v angličtině  a ve
výjezdových  intenzivních kurzech  pro  mladé  akademické  pracovníky  i  administrativní
a organizační pracovníky.

• Vytvořit propojení ateliérů evropských vysokých škol uměleckého směru, jehož výsledkem
bude vznik nové mezinárodní výukové umělecké instituce s pracovním názvem “Evropská
akademie umění” s hlavním sídlem na TUL.

• V mezinárodní  spolupráci  sledovat  vytváření  konsorcií  univerzit  pro projekty programu
Erasmus-Mundus. Pracovat na projektech joint degrees pro jejich uplatnění v evropském
prostoru, a též pro studenty z třetích zemí.

• Inovovat a předložit žádost o certifikát Evropské komise „DS Label“ pro rok 2007–2013,
připravovat podklady pro podání žádosti o certifikát Evropské komise „ECTS Label“.

• Postupně  zvyšovat  počty  studentů  z dalších  zemí  zejména  se  zájmem  o  studium
technických a přírodovědných oborů, a to jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce.

• Podporovat mezinárodní mobilitu studentů a zvýšit počty vysílaných studentů do zahraničí,
podporovat  aspoň semestrové pobyty na jiné vysoké škole (převážně  v zahraničí),  a  to
zejména pro navazující magisterské a doktorské studijní programy. 

• Vytvořit podmínky pro přímou spolupráci akademických pracovníků (včetně zahraničních)
při vedení prací v laboratořích, tvorbě společných učebních textů (v němčině a angličtině),
pro poznávání regionálního průmyslu a národních kultur studenty.

• Zvyšovat počet  studijních oborů  akreditovaných  v cizím jazyce,  zejména v navazujícím
magisterském  studiu  a  v doktorském  studiu,  tím vytvářet podmínky  pro  jejich
internacionalizaci.

• Pokračovat  ve  výuce  českého  jazyka  pro  cizince,  pořádat  kurzy  českého  jazyka  pro
zájemce o studium na TUL v českém jazyce. 

• Zajišťovat cílenou propagaci studia v anglickém i českém jazyce zejména v Evropě, Asii a
Jižní Americe.

• Pokračovat  v  zapojení  do  mezinárodních  programů  Sokrates–Erasmus,  Leonardo,
CEEPUS a  dalších,  v rámci  kterých  je  podporována  mobilita  studentů i  akademických
pracovníků,  zejména  přijímání  zahraničních  studentů  a  akademických  pracovníků  ke
studijním a přednáškovým pobytům.

• Rozvíjet  činnost Akademického koordinačního střediska v Euroregionu Nisa.

Zvýšení kvality a efektivity řízení veřejných vysokých škol 

• Pokračovat  v  pravidelném  periodickém  hodnocení  všech  základních  činností
s  komplexním využitím získaných poznatků.

• Využít poznatků ze studentského hodnocení (zejména při hodnocení vzdělávací činnosti) a
propojit tuto hodnotící aktivitu s IS/STAG při implementaci jeho evaluačního modulu.

• Provést transformaci struktury fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
pro zajištění výzkumných činností v rámci Programu národního výzkumu.

Rozvoj a inovace studijních programů

• Dávat přednost uskutečňování strukturovaných studijních programů ve výuce na všech
fakultách TUL. 
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• Inovovat  strukturované  studijní  programy  v souladu  s novými  poznatky  a  zaváděním
nových  vzdělávacích  metod.  Ve  spolupráci  s ústavy  AV  ČR,  předními  českými
univerzitami  a  zahraničními  vysokými  školami  zavádět  moderní  vědní  obory  do
studijních programů, sledovat nové vývojové tendence.

• Zvyšovat  přitažlivost  bakalářských  studijních  programů,  předložit  k akreditaci  další
navazující  magisterské  a  doktorské  studijní  programy,  zvyšovat  prostupnost  mezi
jednotlivými studijními programy navzájem. 

• Rozšiřovat nabídku kombinované formy studia podle poptávky průmyslu, veřejné správy,
školství a zdravotnictví. 

• Rozvíjet podmínky pro uskutečňování nového tříletého bakalářského studijního programu
„Ošetřovatelství“.

• Zvyšovat kvalitu doktorských studijních programů a sledovat úspěšnost studentů těchto
studijních programů na TUL. 

• Důsledně analyzovat příčiny neúspěchů ve studiu studentů všech studijních programů. 
• Rozšířit přípravu studijních materiálů a databází v prezenční i kombinované formě studia

s využitím internetu a “e-learningu”. 
• Vnitřní  integritu  TUL  podporovat  stále  zdůrazňováním  mezifakultních  projektů  a

činností, posilovat i nadále roli fakulty pedagogické (dále jen „FP“)  jako jediného zdroje
výuky přírodovědných a humanitních předmětů pro ostatní fakulty TUL. 

• Podporovat  rozvoj  humanitních  a  přírodovědných  oborů  s  cílem  restrukturalizovat
fakultu pedagogickou.

Rozvoj  a  inovace  studijních  programů  v oblasti  vzdělávání  pedagogických
pracovníků, zejména učitelů, a programů dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků

• Pokračovat  v přechodu FP na strukturované studium, a tím posilovat  prostupnost mezi
studijními  programy.  Předložit  k akreditaci  další  (ne)učitelské  bakalářské  a  navazující
magisterské  a  doktorské  studijní  programy,  včetně  kombinovaných  forem  studia
učitelských  a  navazujících  neučitelských  studijních  programů.  Rozvíjet  podpůrné
struktury  pro  vznik  a  provázanost  nových  studijních  programů  na  FP.  Přispět  tak  k
fungování transdisciplinárních a odborně personálních vazeb. 

• Implementovat  zásady  tvorby školních  vzdělávacích  programů do oborových didaktik.
Využít příkladů dobré praxe ve spolupráci s tvůrci Rámcového vzdělávacího programu
z VÚP Praha a s oborovými didaktiky FP TUL k šíření způsobů implementace cílů, zásad
a metod tvorby školských vzdělávacích programů do kurikula přípravy budoucích učitelů. 

• Připravit pro studenty filologických oborů na FP TUL modul prohloubené přípravy pro
výuku češtiny jako cizího jazyka na  FP.  Přispět  tak k  jazykové integraci  (i  v  dalších
předmětech) na základní škole a k rozhojnění počtu odborných poradců pro integraci na
školách s vyšším podílem cizinců.

Příprava a rozvoj lidských zdrojů

• Podporovat  růst  kvalifikace  členů  akademické  obce  TUL,  vytvářet  podmínky  pro
zlepšování věkové a kvalifikační struktury TUL, využívat tvůrčího volna. Posílit finanční
motivaci na fakultách. 

• Podpořit habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pracovníků TUL vytvářením
podmínek  pro úspěšný průběh  těchto  řízení.  Finanční  prostředky využít  především na
poskytnutí studijního (tvůrčího) volna a zahraničních studijních pobytů.

• Organizačně zajistit kurzy univerzity třetího věku na TUL, inovovat sylaby otevíraných
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kurzů a připravit alespoň dva nové kurzy podle zájmu seniorů. Kromě zajištění výuky
otevřít  „Klub absolventů U3V“.

• Podpořit integraci mladých akademických pracovníků bezprostředně po dokončení studia
v doktorském studijním programu,

Vytváření společných struktur mezi vysokými školami a odběratelskou sférou

• Posílit  roli  celoživotního  vzdělávání  jako  strategického  záměru  TUL  pro  potřeby
vzdělávacího  prostoru  v regionu,  ČR  a  v Evropě.  K tomu  využívat  Centra  dalšího
vzdělávání (CDV) TUL.

• Rozšiřovat  formy  vzdělávacích  aktivit  realizované  u  významných  firem  ČR  (např.
spolupráce se ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav).

• Připravit pilotní projekty pro přenášení významných vědeckovýzkumných výsledků do
členských podniků klastru „Technické textilie“.  

• Připravovat podmínky pro odborné praxe studentů přírodovědných oborů  TUL, které by
měly probíhat za spoluúčasti a podpory budoucích zaměstnavatelů na území Euroregionu
Nisa (včetně jeho polské a německé části). 

• Vybudovat společné diskusní platformy pro spolupráci s výrobními podniky v regionu.
• Přípravit programy na podporu zapojení studentů do řešení problému praxe – spolupráce

při  vedení bakalářských,  diplomových a disertačních prací,  příprava  stáží  doktorandů,
účast odborníků z praxe ve studijních programech. Příprava společných projektů a jejich
uplatnění v programech MPO.

• Vytvořit  pracoviště  pro  podporu  schopností  absolventů  vytvářet  pokročilá  robotická
pracoviště  ve  spolupráci  s významným  regionálním  uživatelem  robotů  (Cadence
Innovation).

• Vytvořit stabilní kooperativní síť podnikatelských subjektů, TUL, studentů a absolventů
TUL a využít ji ke zlepšování studijních programů v souladu s potřebami praxe. 

Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií

• Inovovat  a  rozvíjet  přístrojové  a  softwarové  vybavení  laboratoří  a  učeben  TUL,
modernizovat  stávající  vybavení  špičkovou  technikou  na  jednotlivých  výukových
pracovištích, budovat specializovaná výuková přístrojová centra.

• Vybavit  a  modernizovat  poloprovozy a laboratoře  FT pro zajištění  výuky technických
studijních oborů v bakalářském a magisterském studiu.

• Dále  rozvíjet  síťovou  infrastrukturu.  Zejména  soustředit  systémové  prostředky
s celoškolním  významem  a  s nimi  související  aktivity  do  nové  budovy  informačního
centra, dále do všech významných budov univerzity dovést „gigabitový“ Internet.

• Rozšířit  páteřní  síť  TUL,  doplnit  stávající  dálkové trasy  propojující  jednotlivé budovy
TUL vč. kolejí v Harcově, posilovat přístup k sítím pro studenty na kolejích.
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• Rozvíjet  informační  systémy  Univerzitní  knihovny  TUL.  Usilovat  o  integraci
databázových systémů Univerzitní knihovny TUL i s dalšími subjekty. Zavádět moderní
informační a komunikační technologie do služeb knihovny.

• Rozvíjet centrální databázi knižního fondu dostupného na TUL bez ohledu na zdroj, ze
kterého byly pořízeny.

• Zvyšovat rozsah prostředků na knižní fond a další informační zdroje.
• Vybavit laboratoře a učebny bezdrátovým přístupem k počítačové síti LIANE a výpočetní

a audiovizuální technikou pro podporu multimediálních metod výuky. Instalovat zařízení
pro  rozšíření  počítačové  sítě  TUL a  pro  vytváření  přístupových  bodů pro  bezdrátové
připojení studentů k internetu. 

• Vytvářet technologické zázemí pro elektronickou podporu výuky (e-learning) v prezenční
i kombinované formě studia, vytvářet  multimediální vzdělávací pomůcky, implementovat
systém  CLIX  (multimediální  internetové  interaktivní  prostředí)  pro  přípravu  dalších
materiálů pro řízenou multimediální výuku, vybudovat pracoviště pro pořízení,  editaci,
archivaci  a  správu  výukových  videí,  zprovoznit  technické  vybavení  pro  internetovou
distribuci přímých přenosů. 

• Inovovat  laboratoř  virtuální  reality  pro  aktivní  stereoskopickou  projekci  na  základě
stávajících  technologií  pro  vznik  virtuálního  prostoru  složeného  z více  vzájemně
provázaných velkoplošných projekcí užitelných nejen v programech fakulty architektury,
ale napříč všemi obory pěstovanými na TUL

Spolupráce vysokých škol s regionálním školstvím

• Spolupracovat  se  středními  školami  s  cílem  zvýšení  zájmu  o  studium  technických
a přírodovědných  oborů,  prezentovat  činnost  kateder  přednáškami,  formou vzdáleného
přístupu  k úlohám,  organizováním  soutěží  studentů,  připravit  a  instalovat  interaktivní
expozice pro získání informací studentů vybraných středních škol, týkající se tradičních,
pokrokových a nově vyvíjených textilních metod. 

• Připravit  systém speciálních  panelů  a  pohyblivých  pomůcek vhodný pro  střední  školy
a veřejnost  pro zvýšení zájmu o technické obory fakulty textilní.
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Podpora rovných příležitostí pro vstup a studium na vysoké škole 

• Věnovat  i  nadále  péči  studentům  se  zdravotním  omezením.  Dále  naplňovat  projekt
„Studium bez bariér“. Přispívat  k integraci  zdravotně postižených studentů a k redukci
vzdělávacích bariér (rozšiřovat přístup ke studiu prostřednictvím specifických pomůcek,
zajišťování podpůrných služeb, budováním speciálních pracovišť apod.). 

• Inovačně rozšířit poradenské a studijní podpory pro uchazeče a studenty se zdravotním
postižením  na  TUL.  Prezentovat  nabídku  na  vzdělávacích  veletrzích,  jichž  se  TUL
zúčastní.

Odstranění slabých a posílení silných stránek vysoké školy

Aktualizace DZ TUL pro rok 2007 je v jednotlivých výše uvedených kapitolách zaměřena
na odstraňování slabých stránek a na posílení silných stránek TUL. Předkládané integrované
rozvojové programy svým obsahem odpovídají cílům aktualizace,  přičemž jedním z cílů je
vytvořit podpůrnou strukturu umožňující vznik a další budoucí rozvoj pro TUL nezbytného
mezioborového teoretického dialogu, konkrétně vytvoření pravidelných odborných setkávání,
konzultací,  seminářů,  společných  výzkumných  projektů,  společných  diskusních  fór,
mezioborové knihovny, elektronického periodika a knižní edice. 

Čerpání prostředků z fondů EU

Pokračovat v realizaci projektů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci opatření Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu
a vývoje, které byly TUL podány.

Zapojit se do přípravy projektů připravovaných MŠMT - Operační program Vzdělávání
pro  konkurenceschopnost,  financovaný  z  Evropského  sociálního  fondu,  a  Operačního
programu  Výzkum  a  vývoj  pro  inovace,  financovaný  z  Evropského  fondu  regionálního
rozvoje, 
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Další aktivity TUL pro rok 2007

VÝZKUM A VÝVOJ

TUL  bude  dále  koncentrovat  vědeckovýzkumné  kapacity  do  nově  koncipovaných
univerzitních výzkumných záměrů a programů Evropské unie v rámci vytváření Evropského
výzkumného a inovačního prostoru.  Bude podporovat program výzkumných center,  center
základního výzkumu, výzkumných center 1M Národního programu výzkumu I a II.

Univerzita bude pokračovat v podpoře Libereckého kraje v jeho rozvojových a inovačních
aktivitách. K tomu bude mj. rozvíjet spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu se subjekty
Libereckého kraje a města Liberec. 

Integrita TUL bude posilována zdůrazněnou provázaností vědeckovýzkumné činnosti. 
Zvýšit  podíl  financování  TUL  ze  zdrojů  pro  výzkum  a  vývoj.  Využívat  kapacitu

doktorandů s tématickým zařazováním do řešených výzkumných projektů.
Zvýšit rozsah doplňkové činnosti rozšiřováním kontaktů s průmyslovými firmami.
Pokračovat ve vybavování špičkových laboratoří, výzkumných a diagnostických pracovišť.
Dále vyhledávat výzkumnou a vývojovou spolupráci s institucemi v rychle se rozvíjejících

zemích, zejména ve východní Asii.

ŘÍZENÍ ŠKOLY

Při řízení univerzity bude kladen důraz zejména na následující oblasti:

a) Systematické zdůrazňování a posilování strategického významu Univerzitní knihovny.
b) Personální a organizační rozvoj Ústavu zdravotnických studií.
c) Udržování  strategické  role  TUL při  účasti  ve  vzdělávacích  aktivitách  iniciovaných

jinými subjekty. Významně působit v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
d) Rozvoj  neakademických  pracovníků,  zejména  zvyšování  jejich  kvalifikace

(administrativní, počítačové, jazykové) především s využitím elektronické podpory.
e) V prezentaci TUL zintenzívnit popularizaci významných výsledků a aktivit TUL.
f) Konstituovat organizačně, personálně a vybavením vydavatelství TUL.

FINANCOVÁNÍ

Základní princip tvorby rozpočtu (rozdělení  dotace na vzdělávací  činnost  univerzity  na
potřeby fakult a na potřeby provozu instituce) se nemění. Stejně tak se nemění princip užití
vlastních  příjmů,  grantových  prostředků,  prostředků  z doplňkové  činnosti  a  prostředků
specifického výzkumu tou fakultou, která je realizovala.

Rozpočtové  nástroje  budou  využívány  ke  strategickému  řízení  a  k posilování  integrity
TUL.

Budou  podporovány  aktivity  směřující  k  získávání  prostředků  na  vědu,  výzkum  a
vzdělávání  ze  zdrojů  Evropské  unie,  Evropského  sociálního  fondu  a  Evropského  fondu
regionálního rozvoje.

UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V souvislosti  s pořádáním  mistrovství  světa  v roce  2009  budou  v roce  2007  zahájeny
rozsáhlejší rekonstrukce ubytovacích kapacit a dalšího zázemí kolejí.
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Stravovací zařízení TUL bylo zařazeno do sítě školských zařízení, což bylo podmínkou pro
možnost dodávek stravy do středních škol. Jednání o tomto využití stávající kapacity bude
pokračovat s Úřadem Libereckého kraje.

URBANISTICKÝ ROZVOJ

Další rozvoj univerzity by měl probíhat podle schváleného aktualizovaného Generelu, a to
zejména:

a) Dokončení  výstavby  budovy  informačního  centra  TUL,  které  umožní  soustředit  do
jednoho objektu všechny systémové prostředky informační infrastruktury s celoškolním
významem a s nimi související aktivity, dále všechna pracoviště vedení univerzity a její
centrální  administrativní  a  technické  útvary.  Tím  se  uvolní  prostory  pro  výukové
potřeby. Součástí  projektu výstavby informačního centra je rekonstrukce  uvolněných
prostor v budově A pro potřeby výuky, která by měla být připravena během roku 2007.

b) Výstavba  (budova  L)  a  rekonstrukce  laboratoří,  které  řeší  umístění  laboratorních
provozů fakult strojní, textilní a mechatroniky. 

c) Na základě prověřených rozvojových potřeb fakult bylo rozhodnuto o změně generelu
vzhledem k  budoucímu využití  objektu  E2,  který  projde  přestavbou.  Příprava  bude
pokračovat zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení.

d) Výstavba  výukových  prostor  (budova G),  která  řeší  výukové a  kancelářské  potřeby
zejména  fakult  pedagogické  a  hospodářské.  Příprava  bude  pokračovat  zpracováním
projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.

ROZVOJ SPORTOVNÍCH AREÁLŮ

V roce  2006 bude  dokončena  druhá  etapa  rekonstrukcí  a  dobudování  sportovišť  TUL.
Další  rozvoj  univerzitních  sportovišť  je  předpokládán  v souvislosti  s potřebami  pořádání
mistrovství světa v roce 2009.

SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍ NÁROČNOSTI

V oblasti  energeticky  úsporných  opatření  bude  pokračovat  zateplování  plášťů  budov
výměnou oken budovy A a částečně budovy P. Po vyhodnocení prvního roku chodu nového
zdroje tepla pro koleje Harcov by měla být dokončena jeho optimalizace.

REKONSTRUKCE A OPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

I v roce 2007 budou pokračovat některé rozsáhlejší opravy budov univerzity, především
střešních  plášťů,  spodních  staveb,  oken  a  hygienických  zařízení.  Největší  akcí  bude
rekonstrukce budovy A, u které byla v roce 2006 dokončena oprava střechy.

V Liberci dne 20. září 2006

Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
rektor

Příloha: Seznamy rozvojových programů na rok 2007 předložených MŠMT 
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Příloha č. 1

Seznam rozvojových projektů TUL pro rok 2007
decentralizované projekty v rámci limitu

Číslo
proj.

Pr
og

ra
m

Po
dp

ro
gr

am
 (a

, b
,

…
)

Fakulta Název projektu Řešitel
Doba
řešení

projektu 

Požadované prostředky                     ( v tis.
Kč ) 

2007

další roky
NIV INV Celk.

 1 a REK Mezinárodní spolupráce TUL Vild J., doc. 
RNDr.

1/07 - 12/07 2 810 140 2 950  

 1 b REK Splnění předpokladů pro 
certifikáty ,, DS Label,, a ,, 
ECTS Label,, na TUL

Vild J., doc. 
RNDr.

1/07 - 12/08 80 0 80  

 1 c FM Pilotní projekt ,,Euromech,, Modrlák O., 
doc. Ing.

1/07 - 12/07 500 0 500  

 2  FM Transformace struktury fakult 
pro zajištění výzkumných 
činností v rámci Programu 
národního výzkumu II.

Maryška J., 
prof. Dr. Ing. 
CSc.

1/07 - 12/07 380 0 380  

 4  REK Strukturované bakalářské, 
magisterské a doktorské studijní
programy na TUL

Kraft J., prof.
Ing. CSc.

1/07 - 12/07 2 464 401 2 865  

 6 a REK Habilitační a jmenovací řízení Konopa V. 
prof. Ing. 
CSc.

1/07 - 12/07 200 0 200  

 6 c REK Podpora integrace absolventů 
doktorského studia

Konopa V. 
prof. Ing. 
CSc.

1/07 - 12/07 1 000 0 1000  

 6 e CDV Organizace univerzity třetího 
věku

Dvořáková 
E., RNDr.

1/07 - 12/07 500 0 500  

 7 c REK Komplexní přístup ke 
komunikaci TUL s průmyslem

Kůs Z., doc. 
Dr. Ing.

1/07 - 12/07 1 120 0 1 120  

 8 a REK Komplexní rozvoj univerzitních 
laboratoří - etapa 1 (LaborTUL1)

Kůs Z., doc. 
Dr. Ing.

1/07 - 12/07 440 7 660 8 100  

 8 b FM Redundace páteřní sítě TU v 
Liberci

Kůs Z., doc. 
Dr. Ing.

1/07 - 12/07 0 2 000 2 000  

 8 c FP Podpora multimediálního 
vzdělávání zejména v prostřední
CLIX

Vild J., doc. 
RNDr.

1/07 - 12/07 1 840 160 2 000  

 9 b REK Pitotní popularizace technických
studijních programů fakult TUL 
(TechTUL)

Kůs Z., doc. 
Dr. Ing.

1/07 - 12/07 900 100 1 000  

 11  REK Podpora rozvoje mezioborových
teoretických vazeb

Kůs Z., doc. 
Dr. Ing.

1/07 - 12/07 500 0 500  

Celkem 12 734 10 461 23 195
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Seznam rozvojových projektů TUL pro rok 2007
decentralizované projekty nad  limit

Pr
og

ra
m

Po
dp

ro
gr

am
  (

a,
 b

,
…

)

Fakulta Název projektu Řešitel
Doba
řešení

projektu 

Projekt
pokra-
čuje z 
roku

Přiděle
né

dotace
celke

m do r.
2007

Požadované prostředky
( v tis. Kč ) 

2007

další
rokyNIV INV Celk.

1 c FT Magisterské studium - 
zaměření ,,Technické textilie,,

Lukáš D., prof.
RNDr. CSc.

1/07 - 12/07 2005 2500 1 418 0 1 418 1 000

1 c) REK Podpora mobility studentů HF TUL
pro absolvování 3. ročníku studia 
na Huddersfield University 
Busineness School

Vild, J., 
doc. NDr.

1/07-12/07 2006  300 1020  1 020 1000

6 b HF Zvyšování jazykové úrovně 
akademických pracovníků

Dědková J., 
PhDr. Ing.

1/07 - 12/07   1000 0 1 000  

 3 438 0 3 438 2 000

Seznam rozvojových projektů TUL na rok 2007
- centralizované projekty

Pr
og

ra
m

Po
dp

ro
gr

am
 (a

, b
,

…
)

Fakulta Název projektu Řešitel
Doba
řešení

projektu 

Požadované prostředky                     ( v tis. Kč ) 

2007

další roky
NIV INV Celk.

10  REK Krok za krokem redukujeme 
bariéry

Adamíčková 
M., Mgr.

1/07 - 
12/07

887 0 887 10 000

7 a FT Tvorba interaktivních studijních 
pomůcek pro střední školy

Militký J., prof. 
Ing. CSc. 

1/07 - 
12/07

700 0 700  

   Celkem   1 587 0 1 587  

Projekty společné s jinými VŠ
4  FA Inovace oborů alternativních 

dramatických a hudebních umění s 
využitím specifického prostředí 
transformovaných opůštěných 
průmyslových objektů

Horatschke 
F., Ing.arch.

1/07 - 
12/07

650 0 650  

7 b FA Zapojení odborníků z praxe do 
pedagogického procesu výuky 
stavitelských disciplin na fakultách 
architektury 

Krňanský J.,
doc. Ing., 
CSc.

1/07 - 
12/09

370 0 370  

7 c FM Rozvoj společných pracovišť 
elektrických pohonů a výkonové 
elektroniky pro zvýšené odborné 
úrovně absolventů bakalářského, 
magisterského a doktorského 
studijního programu

Richter A., 
prof. Ing., 
CSc.

1/07 - 
12/08

1 400 300 1 700  

7 c FM Rozovj společných pracovišť 
výzkumu nanomateriálů pro zvýšení 
odborné úrovně absolventů a jejich 
možného zapojení do praxe

Černík M., 
Dr. Ing.

1/07 - 
12/09

1 770 4 000 5 770  

8 a FS Rozvoj přístrojového vybavení na 
zkoušení vozidel se zaměřením na 
stabilitu, emise a korozní odolnost 
materiálů

Scholz C., 
doc. Ing. 
Ph.D.

1/07 - 
12/07

216 5 000 5216  

8 a FS Rozvoj laboratoří plastů na 
technických univerzitách v Severních
Čechách

Lenfeld P., 
doc. Dr. Ing.

1/07 - 
11/07

24 746 770  

8 b UKN Příprava Národního registru 
vysokoškolských kvalifikačních prací

Kretschmer 
A., PhDr.

1/07 - 
12/09

312  312  

8 b FS Video propojení pracovišť 
strojírenské technologie vysokých 
škol

Jersák J., 
doc. Ing. 
CSc.

1/07 - 
12/07

15 100 115  
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   Celkem   4 757 10 146 14 903  
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