Fakulta veřejných politik v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, inovační a další tvůrčí
činnosti Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské
univerzity v Opavě na rok 2015

V Opavě 13. října 2014

Úvod
Dokument „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v
Opavě na rok 2015“ (dále jen ADZ) je zpracován vedením Fakulty veřejných politik
v Opavě (dále jen FVP) jako součást strategického řízení fakulty. Předkládaný dokument
vychází z „Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, inovační, a další tvůrčí
činnosti Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě na období
2011 – 2015“ a z dokumentů Slezské univerzity v Opavě, „Aktualizace Dlouhodobého
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti Slezské univerzity na rok 2015“ a „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2011 – 2015“.
V roce 2015 se FVP zaměří především na dosažení níže uvedených cílů.
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1 Kvalita a relevance
1.1.

Implementovat novelu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů.
Zodpovídají:
Kontrolované údaje:
Termín:

1.2.

Vytvořit interní mechanismy zabezpečování kvality, zajistit potřebné administrativní
a odborné kapacity.
Zodpovídají:
Kontrolované údaje:
Termín:

1.3.

Termín:

Termín:

děkan, tajemník
systémová tabulka pro rozdělení financovaného počtu
studentů na FVP
červenec 2015

Při přestavbě BN 14 podpořit prioritně investiční záměry podporující rozvoj
profesních oborů.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:
Termín:

1.7.

proděkan pro SSZ, tajemník
počet financovaných studentů na FVP stanovený SU
v Opavě, skutečný počet studentů
listopad 2015

Aktualizovat fakultní kritéria pro stanovení financovaného počtu studentů na
jednotlivých ústavech v návaznosti na změny podmínek pro financování MŠMT a
kritéria SU.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:

1.6.

děkan, proděkani, tajemník
strategický plán FVP
červen 2015

Celkový počet studentů přizpůsobit počtu financovaných studentů stanovenému
ze strany MŠMT a SU.
Zodpovídají:
Kontrolované údaje:

1.5.

děkan, proděkani, tajemník
zapracovat legislativu SU do dokumentů FVP, zajistit
pracovní kapacity
průběžně

Připravit strategický plán rozvoje fakulty do roku 2020, využít výstupů ukončených
IPn projektů s důrazem na posílení specifik FVP.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:
Termín:

1.4.

proděkani, tajemník
inovované a nové dokumenty FVP
průběžně

tajemník
realizované investice
prosinec 2015

Realizovat schválené projekty ISIP na rok 2015, připravit nové projekty na rok 2016
zaměřené na profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů a
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podporu tvůrčí práce studentů doktorského studia směřující k inovaci vzdělávací
činnosti.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:
Termín:
1.8.

Spolupracovat s Akademickou poradnou při poradenské činnosti pro členy
akademické obce (především studenty) a pro zkvalitnění pedagogické činnosti.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:
Termín:

1.9.

proděkan pro IR
splnění relevantních ukazatelů, dostatečný počet kvalitních
projektů v obou kategoriích
prosinec 2015

proděkan pro IR, vedoucí ústavů
účast na akcích Akademické poradny
prosinec 2015

Systematicky rozvíjet a podporovat informační a knihovnické služby pro studenty,
pedagogické a vědecké pracovníky.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:
Termín:

proděkani, tajemník, vedoucí ústavů a CEV
elektronické přístupy k informačním zdrojům,
počty svazků odborné literatury
prosinec 2015

1.10. Zajistit vydávání C.E.P., připravit k vydávání nový recenzovaný vědecký časopis
v angličtině zaměřený na oblast sociálně-patologických jevů, sociální exkluze
a možnosti preventivního působení.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:
Termín:

proděkan pro VZS, vedoucí ÚPPV
vydání dvou čísel C.E.P., kompletní verze prvního čísla
časopisu
prosinec 2015

1.11. Rozšířit a zkvalitnit ICT v následujících prioritních oblastech:
- Virtualizační infrastruktura (využívání videokonferencí, e-lerningu);
- Datová úložiště (výsledky výzkumů);
- Informační systém studijní agendy (příprava rozvrhů);
Zodpovídají:
proděkan pro IR, vedoucí CVT
Kontrolovaný údaj:
zpráva o realizaci dle jednotlivých oblastí
Termín:
prosinec 2015
1.12. Rozvoj výzkumných kapacit CEV, příp. dalších center s cílem posílit základní výzkum
na FVP a interdisciplinární spolupráci v aplikovaném výzkumu mezi vědeckopedagogickými pracovišti fakulty.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:
Termín:

proděkan pro VZS, vedoucí CEV
zpráva o činnosti CEV
prosinec 2015

1.13. Zpracovat střednědobé koncepce výzkumné činnosti vědecko-pedagogických
pracovišť v návaznosti na strategický plán fakulty a připravit návrh koncepce
základního a aplikovaného výzkumu na FVP.
Zodpovídají:

vedoucí ústavů, proděkan VZS
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Kontrolovaný údaj:
Termín:

schválené koncepce pracovišť, návrh koncepce FVP
prosinec 2015

2 Otevřenost
2.1.

Aktivně využívat bilaterálních smluv FVP se zahraničními pracovišti pro zkvalitnění
pedagogické činnosti.
Zodpovídají:
Kontrolovatelný údaj:

Termín:
2.2.

V návaznosti na přípravu joint-degree programu Veřejná politika a veřejná správa ve
střední Evropě posílit mezinárodní charakter pedagogické činnosti.
Zodpovídají:
Kontrolovatelný údaj:
Termín:

2.3.

proděkan pro VZS, vedoucí CEV
podání mezinárodního projektu
prosinec 2015

Rozvíjet systém zpětné vazby ve vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti v návaznosti
na požadavky zaměstnavatelů, resp. veřejné správy.
Zodpovídají:
Kontrolovatelný údaj:
Termín:

2.5.

proděkan pro SSZ, VZS
počet zahraničních studentů a vyučujících v rámci
programu, příprava projektu CEEPUS
prosinec 2015

Posílit mezinárodní charakter vědecké činnosti studentů a pracovních týmů přípravou
a podáním jednoho mezinárodního projektu se zapojením studentů.
Zodpovídají:
Kontrolovatelný údaj:
Termín:

2.4.

proděkan pro VZS, vedoucí ústavů
počet přijatých zahraničních akademických pracovníků,
počet vyjíždějících a přijíždějících studentů, počet
předmětů připravených pro výuku v cizím jazyce
prosinec 2015

proděkan IR, vedoucí ústavů
počet realizovaných akcí
prosinec 2015

Vyhodnocovat příčiny studijní neúspěšnosti a realizovat opatření na její snižování při
současném zachování požadavků na kvalitu absolventů.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:
Termín:

proděkan pro SSZ, vedoucí ústavů
analýza neúspěšnosti, počty neúspěšných
realizovaná opatření
listopad 2015

absolventů,
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2.6.

Podporovat nabídku možností zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace zájemců
formou kurzů CŽV v profesně orientovaných oborech na FVP.
Zodpovídají:
Kontrolovatelný údaj:
Termín:

2.7.

Rozšířit nabídku CŽV v akreditovaných profesních oborech.
Zodpovídají:
Kontrolovatelný údaj:
Termín:

2.8.

proděkan pro SSZ, vedoucí ÚVSRP, ÚO
počty kurzů a frekventantů
prosinec 2015
proděkan pro SSZ, vedoucí ÚVSRP, ÚPPV
počty kurzů a frekventantů
prosinec 2015

Vytvořit systém prezentace a marketingu na FVP, sladit s celouniverzitním systémem.
Zodpovídají:
Kontrolovaný údaj:
Termín:

proděkani, tajemník, vedoucí ústavů a CEV
koncepce propagace a marketingu,
využití jednotlivých propagačních forem
listopad 2015

zprávy

o

3 Efektivita a financování
3.1.

Implementovat univerzitní systém sledovaných ukazatelů v institucionálním plánu
kontraktového financování.
Zodpovídají:
Kontrolovatelný údaj:
Termín

3.2.

Vytvořit podmínky pro zapojení pracovišť fakulty do čerpání prostředků z operačních
programů, především OP VVV.
Zodpovídají:
Kontrolovatelný údaj:
Termín

3.3.

proděkan IR, tajemník
navržený systém
průběžně 2015

proděkan IR, tajemník, vedoucí ústavů a CEV
harmonogram zapojení
průběžně 2015

Dále se podílet v rámci možností na realizaci investiční akce Rekonstrukce a přístavba
objektu Bezručovo nám. 14 v Opavě, zajistit potřebné pracovní kapacity.
Zodpovídají:
Kontrolovatelný údaj:
Termín:

tajemník
realizace jednotlivých akcí
prosinec 2015

Závěr
Aktualizace dlouhodobého záměru zohledňuje potřeby fakulty i jednotlivých pracovišť.
Byla projednána na kolegiu děkana dne 1. 12. 2014, Vědeckou radou FVP SU v Opavě dne
5. 12. 2014 a schválena Akademickým senátem Fakulty veřejných politik v Opavě dne 8.
12. 2014.
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