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Milé studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé,
přinášíme Vám opět to nejzajímavější z aktivit, které se udály na naší fakultě za uplynulý rok. V tomto období potkalo naši
fakultu mnoho významných změn. Hlavní z nich je získání institucionální akreditace Univerzity Pardubice a také obdržení
akreditace většiny fakultních programů univerzitní Radou pro vnitřní hodnocení. Udělení akreditací potvrzuje vysokou
kvalitu studia na Univerzitě Pardubice a na naší fakultě. Věřím, že tento důležitý krok přispěje k dalšímu rozvoji univerzity
i naší fakulty.
Protože se blíží konec roku, ráda bych popřála všem studentům fakulty mnoho studijních úspěchů v nadcházejícím zkouškovém období. Kolegům a zaměstnancům fakulty přeji mnoho elánu a spokojenosti při práci a všem našim partnerům
řadu pracovních úspěchů.
Vaše


SOUČASNOST
Co přinesl a jaký byl akademický rok
2017/2018 pro fakultu? Událo se toho
opravdu hodně, není možné všechny aktivity na tomto místě vyjmenovat. Především můžeme zmínit, že Univerzita Pardubice, prošla úspěšně akreditačním řízením
a získala tzv. institucionální akreditaci na
období 10 let, a to pro šest oblastí vzdělávání, přičemž ve dvou – Ekonomické obory
a Informatika – se realizují fakultní studijní
programy. V návaznosti na to prošlo úspěšně interní akreditací 8 studijních programů se 14 specializacemi v českém jazyce
a 3 studijní programy v anglickém jazyce.
Pro společný doktorský studijní program uskutečňovaný ve spolupráci s FIM
UHK a EF TUL udělil akreditaci na dobu
10 let Národní akreditační úřad. Fakulta
hodlá přijímat nové studenty již do těchto v mnoha ohledech inovovaných studijních programů od akademického roku
2019/2020. Fakulta získala akreditaci i pro
dosud nerealizovaný druh studijního programu, který má profesní profil a je zaměřen na oblast obchodní inspekce. Rovněž
bylo fakultě prodlouženo právo uskutečňovat habilitační řízení v oboru Systémové
inženýrství a informatika na dobu 10 let
a dále řízení ke jmenování profesorem ve
stejném oboru na období 5 let. Novinkou

Romana Provazníková
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je udělení práva uskutečňovat habilitační
řízení v oboru Regionální a veřejná ekonomie na období 5 let, tento obor je v České
republice naprosto unikátní.
Nemůžeme také nezmínit úspěchy našich studentů v různých soutěžích. Český
tým Answer 42, tvořen ze studentů a absolventů FES, vyhrál největší manažerskou soutěž na světě Global Management
Challenge v Dubaji. Další studenti se zúčastnili marketingové hry Mladý Delfín.

Ve fiktivní burzovní hře Studentbroker
dosáhli studenti z Fesky na devět z deseti
hodnocených míst. Všem studentům gratulujeme a děkujeme za účast a reprezentaci na těchto prestižních akcích. Vedení
fakulty podporuje rozvoj mezinárodní
spolupráce fakulty, studenti i zaměstnanci fakulty vyjíždějí na zahraniční školy
a pracoviště. Např. Ing. Jirava absolvoval
pracovní cestu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Studenti FES a Mladý Delfín

Vědecká rada FES, projednávání akreditačních spisů

Tým Answer 42 zvítězil ve hře Global Management Challenge

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ
ŘÍJEN 2017
LISTOPAD 2017

Přednáška prof. Zdenka Půlpána z DFJP „Logika a fuzzy
logika“

GIS DAY 2017 – popularizační akce pro studenty SŠ
Kulatý stůl na téma Trh práce v 21. století – diskuzní setkání
Týden teorie a praxe v ekonomice – týdenní cyklus
přednášek odborníků z praxe pro studenty
Gaudeamus Brno 2017 – veletrh pomaturitních studií

LEDEN 2018
Den otevřených dveří I 2018
Gaudeamus Praha

BŘEZEN 2018
Kontakt 2018 – veletrh pracovních příležitostí pro studenty
Přednáška prof. Jana Novotného z Masarykovy univerzity „Šest otázek o čase“

KVĚTEN 2018
Mezinárodní vědecká konference Veřejná správa 2018
Soutěžní přehlídka studentských prací

ČERVENEC 2018
Letní škola Univerzity Pardubice pro zahraniční studenty

SRPEN 2018
Kurz IT pro dívky ze středních škol
Sportovní park 2018 - speciální stanoviště vědeckých
zajímavostí a hrátek s populárně-naučným programem
naší university a fakulty

PROSINEC 2017
Přednáška Ing. Aleše Michla „O aktuální ekonomické situaci“
Přednáška prof. Oldřicha Dědka, člena bankovní rady ČNB,
„Česká republika a Euro“
Přednáška Ing. Jana Kisse, manažera firmy KPMG
„ATAD a související problematika“
Cyklus přednášek amerického profesora James Town
„US Corporate and Commercial Law“

ÚNOR 2018
Den otevřených dveří II 2018

DUBEN 2018
Přednáška Mgr. Michala Zitka, tajemníka Magistrátu
města Pardubic, „Kvalita ve veřejné správě“
Přednáška Ing. Markéty Kupcové z Centra pro regionální rozvoj ČR „Strukturální fondy EU“
Náskok na vejšku – zážitkový seminář pro středoškoláky

ČERVEN 2018
Odborný seminář „Strategické plánování pro praxi koncepce rodinné politiky“ pro zástupce všech krajských
úřadů včetně vybraných zástupců Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR
Vědecko-technický jarmark
International Staff Week of the University of Pardubice

ZÁŘÍ 2018
Seznamovák – adaptační kurz pro nové studenty

ŘÍJEN 2018
Evropská Noc vědců - popularizační akce pro veřejnost
Gaudeamus Brno 2018 – veletrh pomaturitních studií
GIS DAY 2018 – popularizační akce pro studenty SŠ

LISTOPAD 2018
Týden teorie a praxe v ekonomice – týdenní cyklus
přednášek odborníků z praxe pro studenty
Kulatý stůl na FES – diskuzní setkání se zástupci firem, studenty a akademickými pracovníky k situaci na trhu práce
Setkání se zástupci středních škol

Kyoto Sangyo University

Summer School of the University of Pardubice

SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Vedení fakulty realizovalo v minulém
období několik významných zahraničních
cest na podporu internacionalizace fakulty. Cílem bylo nastavení nové spolupráce
nebo rozvoj již spolupráce existující, a to
především za účelem výměny studentů
a akademických pracovníků v rámci projektů Erasmus+ Mezinárodní kreditová
mobilita. Vyjednávali jsme spolupráci
mimo jiné na Kyoto Sangyo University
a Matsumoto University v Japonsku.
Jednání proběhla i s The College Communautaire du Noveau-Brunswick v Kanadě a naši studenti mohou nově vycestovat právě na tuto naši partnerskou
univerzitu.
Účastnili jsme se také několika mezinárodních veletrhů, kde byla prezentována
naše fakulta. Za zmínku stojí např. EAIE
mezinárodní konference v Ženevě, kde
jsme se hned první den setkali s kolegyněmi z naší partnerské Siauliai University
v Litvě a se zástupci NTHU Taiwan.

AMOB

AMOB

Naše fakulta přivítala v rámci finále projektu Akademie Mladých občanů (AMOB)
v únoru 2018 středoškoláky z celé ČR, kteří uspěli v místních kolech. AMOB, s kterou naše fakulta spolupracuje společně
s Institutem veřejné správy při Masarykově univerzitě a Institutem politologických
studií při Univerzitě Karlově, poskytuje
účastníkům možnost setkat se s experty
na krajskou samosprávu, místní rozvoj,
urbanismus atd., což rozšiřuje jejich obzo-

ry v osobním, společenském i profesním
či studijním životě. V rámci tohoto čtyřdenního celorepublikové setkání byl účastníkům zajištěn servis v podobě ubytování,
stravy, seminářů, diskusí, teambuildingu,
vědomostních soutěží a simulací. Jsme
moc rádi, že jsme se na této aktivitě mohli nemalou mírou podílet a těšíme se na
další spolupráci.

Networking se středními
školami

vala jeden prázdninový týden na naší
fakultě v rámci měsíční letní školy „European Studies and Governance“. Během
letní školy si rozšířili znalosti, poznali Evropu reálně i přes pohled různých vědních disciplín a prožili léto u nás, v České republice. Naše fakulta si připravila
pásmo přednášek a workshopů na téma
veřejné správy v ČR, Evropské unie nebo
geografických informačních systémů.

Naši fakultu navštívili v dubnu studenti
Gymnázia Mozartova, kteří doprovázeli své
spolužáky z partnerských středních škol
z Polska a Taiwanu, jež byli v Pardubicích na
výměnném pobytu. Děkujeme studentům
z naší fakulty, kteří ji představili a připravili
pro všechny zajímavý program.

Konference
Veřejná správa
Fakulta s podporou Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstva vnitra ČR, Krajského úřadu
Pardubického kraje a Magistrátu města
Pardubic uspořádali dne 24. května na
naší fakultě mezinárodní konferenci Veřejná správa. Zde vystoupili se svými příspěvky akademičtí pracovníci spolu s odborníky z praxe.

Summer School

Skupinka zahraničních studentů z Taiwanu, Číny, Arménie a Brazílie pobý-

EAIE mezinárodní konference v Ženevě

Studenti Gymnázia Mozartova

Mezinárodní partnerství

ZAJÍMAVÉ
VÝSLEDKY
VE VĚDĚ
A VÝZKUMU
V minulém roce naše fakulta zaznamenala několik publikací významných výzkumných výsledků. Ocenění získali prof. Jan
Čapek, dr. Jan Černohorský, dr. Martin Ibl,
dr. Liběna Černohorská a doc. Petr Hájek.
Doc. Jan Stejskal a doc. Petr Hájek z naší
fakulty jsou také prvními Čechy, kterým
vyšla odborná monografie s názvem
Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems v prestižní řadě Advances in
Spatial Science světového vydavatelství
Springer Publishing. V této řadě jsou publikovány knihy nejvýznamnějších specialistů v oblasti regionální a veřejné ekonomie. Gratulujeme.

Nakladatelství KEY Publishing vydalo
v edici Monografie knihu dr. Josefa Novotného „Investování na finančních trzích
s podporou psychologické analýzy“. Pokud
jste knihu ještě nečetli, doporučujeme.
Vědecký tým složený z pracovníků
Ústavu systémového inženýrství a informatiky a Ústavu podnikové ekonomiky

a managementu, pod vedením doc. Petra Hájka, uspěl v soutěži „standardních
projektů“ Grantové agentury ČR a získal
prostředky pro projekt s názvem „Modelování emocí ve verbální a neverbální
manažerské komunikaci pro predikci podnikových finančních rizik.“

BUDOUCNOST
V březnu proběhne také již tradiční
veletrh pracovních příležitostí KONTAKT
2019, na které se naše fakulta podílí jako
hlavní organizátor.

Pro středoškoláky připraví
fakulta několik akcí:

• v průběhu roku návštěvy středních
škol se stávajícími studenty fakulty,
• na duben zážitkový seminář Náskok
na vejšku,
• soutěžní workshopy ve spolupráci
s Akademií mladých občanů
• osvětový GIS DAY

Mgr. Pavla Truncová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
Email: pavla.truncova@upce.cz

Srdečně všechny zveme na
Den otevřených dveří 2019,
9. ledna a 16. února.

https://fes.upce.cz/
www.feska.cz
https://www.facebook.com/fes.upce
FES Alumni LinkedIN
https://www.instagram.com/feskapardubice/







KONTAKT

V novém roce fakultu čeká náročný
úkol finalizovat studijní plány, obsahy
předmětů, studijních opor a elektronických kurzů předmětů pro nově akreditované programy, které fakulta již nyní
nabízí uchazečům o studium od akademického roku 2019/20.
Nově fakulta nabízí seniorům možnost
se dále vzdělávat v rámci Univerzity třetího věku. Kurzy jsou připraveny pro zimní
i letní semestr ak. roku 2018/2019.
Oddělení rozvoje a mezinárodních vztahů ve spolupráci s naší fakultou chystá
na začátek března pro všechny zájemce
o Erasmus akci s názvem Erasmus Day.

