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Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 

  

  

  

  

  

  

IX. 

ZMĚNA 

ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 

SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ 

OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ 

  

  
 

Čl. 1 

 

1 V Organizačním řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné v Čl. 4 odstavec 4 zní: 

„(4) Na fakultě působí ústavy: 

a) Ústav doktorských studií, 

b) Ústav informačních technologií, 

c) Institut interdisciplinárního výzkumu.“ 

 

2 V Organizačním řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné v  Čl. 10 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Činnost jednotlivých útvarů: 

a) Ústav doktorských studií (dále jen „ÚDS“) zajišťuje organizaci doktorského 

studia a vede administrativní a studijní agendu doktorských studijních 

programů. ÚDS zajišťuje také koordinaci veškerých obsahových 

a administrativních aktivit s jinými pracovišti, především se školícími 



2 

 

pracovišti a s partnerskými institucemi, na kterých jsou realizovány aktivity 

doktorských studijních programů. 

b) Ústav informačních technologií (dále jen „ÚIT“) zajišťuje využití 

informačních technologií jak v procesu výuky, tak i při provozu studijních, 

ekonomicko-správních a administrativních agend. ÚIT spravuje počítačovou 

síť fakulty, provozuje komplexní informační systém fakulty. ÚIT se podílí na 

výuce informatických předmětů a je zapojen do fakultního výzkumu.“ 

c) Institut interdisciplinárního výzkumu (dále jen „IIV“) je vědecko-výzkumným 

pracovištěm fakulty. IIV zajišťuje podporu, šíření a propagaci vědeckých 

výsledků akademických pracovníků fakulty, rozvíjí spolupráci akademického 

prostředí s podnikatelskou praxí, a to zejména v oblasti vědeckovýzkumné a 

poradenské. Vytváří základnu pro další rozvoj odborných dovedností 

akademických pracovníků a studentů navazujících magisterských studijních 

programů a také doktorského studijního programu. Realizuje svoje výzkumné 

aktivity pro podnikovou sféru apod.“ 

 

Čl. 2 

 

(1) Návrh změn Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 

fakulty v Karviné byl schválen dle § 27 odst. (1) písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě, 

Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 12. 9. 2014. 

(2) Tyto změny Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 

fakulty v Karviné byly schváleny dle § 9 odst. (1) písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne 

24. 9. 2014. 

(3) Tato změna Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 

fakulty v Karviné nabývá účinnosti dne 1. 10. 2014. 

 

 

 

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. v. r.  

děkan 
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„Příloha č. 1: Organizační schéma SU OPF“ 

 

 


