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docentka, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra
evropské integrace
2004 – 2009
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2018 – dosud
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Volební program kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava na období
2019–2023
doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
„Kandiduji, protože mám vize, které zvýší prestiž Ekonomické fakulty a budu usilovat o
motivovaci všech akademických pracovníků k tvůrčí činnosti.“
ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ FINANCOVÁNÍ
Výzkum a publikační činnost jako významná oblast
hodnocení i zdroj financování Ekonomické fakulty.
Na podporu výzkumu přijmu tato opatření:
• zřízení Výzkumné rady z pracovníků EkF, která
bude „hnacím motorem“ ve výzkumné činnosti
na fakultě,
• strategické
roční
plánování
podávání
vědeckovýzkumných
projektů
napříč
katedrami,
• využití výzkumného zázemí VŠB-TUO,
• spolupráce s firemní sférou při řešení projektů
vyhlašovaných TA ČR, zejména v oblastech
SHUV,
• příprava (r. 2020) a zpracování projektu v rámci
programu Horizon Europe (2021–2027),
• motivace akademických pracovníků k podávání
kvalitních výstupů (dle Metodiky 2017+)
s ohledem na vymezený rozsah činnosti u
jednotlivých pozic pracovníků (viz Vnitřní
mzdový předpis).
Vzdělávací činnost jako hlavní zdroj financování.
S cílem zvýšit zájem o studium na Ekonomické
fakultě budu prosazovat:
• zatraktivnění studia na EkF, „jinak“ znamená
originálně,
• větší uplatnitelnost absolventů EkF, která musí
být provázána s obory, které vystudovali,
• spolupráci mezi soukromým sektorem a EkF
(výchova studentů dle požadavků firem),
• mezifakultní studium v rámci VŠB-TUO,
• spolupráci se středními školami a VOŠ,
• neustálou, systematickou propagaci všech
nově akreditovaných studijních programů na
EkF v ČR i zahraničí (studenti samoplátci),
• motivaci pracovníků ke zvyšování kvality výuky,
inovaci výuky i své odbornosti.
Média a sociální sítě jako nezbytný prostředek k
šíření povědomí o Ekonomické fakultě:
• zapojení studentů do mediálních kampaní a
využití jejich potenciálu ke zviditelnění EkF na
sociálních sítích,
• pravidelná prezentace odborníků z řad
pracovníků EkF v médiích (rozhlas, televize) i na
sociálních sítích,

•

účast na všech významných společenských
akcích, kde se nacházejí mladí lidé.

Mým cílem je vytvořit z Ekonomické fakulty
prestižní vzdělávací a vědecké pracoviště působící
v moderním prostředí s technickým vybavením
odpovídající požadavkům 21. století.
ŘÍZENÍ EKONOMICKÉ FAKULTY
„My všichni se podílíme na úspěších Ekonomické
fakulty VŠB-TU Ostrava, ačkoliv z jiného patra a
s rozdílnou mírou kompetencí“. Budu uplatňovat:
• systematické řízení – přenesení určité míry
kompetencí na vedoucí kateder,
• kritérium hospodárnosti = zodpovědné řízení,
• transparentní jednání při jmenováni vedoucích
kateder do svých funkcí, při odměňování a
kvalifikačním růstu zaměstnanců,
• nediskriminační jednání a zacházení bez
rozdílu věku, pohlaví či národnosti,
• diferencovaný
přístup
k jednotlivým
zaměstnancům z hlediska jejich „přidané
hodnoty“ pro fakultu,
• otevřenou komunikaci jako způsob, kterým lze
získat zpětnou vazbu od zaměstnanců fakulty
na různých pozicích.
STUDIUM NA EKONOMICKÉ FAKULTĚ
Mým cílem bude zvýšit zájem o studium a kvalitu
vzdělávání na Ekonomické fakultě. Za tímto účelem
budu podporovat :
• moderní způsoby výuky na fakultě zaměřené na
kreativitu, věcnou argumentaci a kritické
myšlení studentů, týmovou práci při řešení
projektů,
• oboustranné mobility studentů,
• odborné stáže a praxe studentů ve veřejném i
soukromém sektoru, včetně zahraničních stáží,
• individuální přístup k znevýhodněným
studentům.
Využiji 170leté tradice i potenciálu VŠB-TU Ostrava
k propagaci studia na Ekonomické fakultě, budu
důstojným
způsobem
prosazovat
zájmy
Ekonomické fakulty a aktivně se podílet na vytváření
strategických dokumentů VŠB-TUO a usilovat o
kultivaci akademického prostředí.

