Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava, Česká republika

Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast
vysokých škol pro rok 2018

Zpracováno dne: 20. 6. 2017

Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
Fakulty veřejných politik v Opavě na období 2018

PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2018
Plánovaná opatření Plánu realizace strategického záměru Fakulty veřejných politik v Opavě pro rok
2018 vycházejí z jednotlivých priorit dlouhodobého záměru fakulty, univerzity a MŠMT. Jedním z
opatření, realizovaných napříč všemi prioritními cíli, bude zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí
činnosti.

PRIORITNÍ CÍLE AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU
V roce 2018 se Fakulta veřejných politik SU v Opavě zaměří na dosažení níže uvedených cílů v
prioritních oblastech, které si stanovila v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 až 2020.

Prioritní oblast 1: Vzdělávání
Cíl 1 - Reflektovat legislativní změny v systému vzdělávání
Zpracovat vnitřní normy reagující na změny legislativy v souvislosti s novelou VŠ zákona a aktuálními
požadavky Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:


Aktualizace příslušných vnitřních norem fakulty.

Zodpovědné osoby
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
proděkan pro vědu a rozvoj
proděkan pro informace a zahraničí
tajemník fakulty
Termín
31. 12. 2018

Cíl 2 - Příprava a akreditace studijních programů
V návaznosti na legislativní změny a požadavky NAÚVS, aktuální potřeby společnosti a se zohledněním
obsahu zpracované koncepce rozvoje studijních programů zpracovat žádosti o akreditace vybraných
studijních programů.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:
 Zpracování a podání žádostí o akreditace studijních programů, v jejichž realizaci hodlá

fakulta i nadále pokračovat.

Zpracováno dne: 15. 8. 2017
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Realizovat práce na přípravě žádostí o akreditace studijních programů, které budou rozšiřovat
stávající nabídku a váží se převážně na realizovaný projekt OP VVV „Rozvoj vzdělávání na
Slezské univerzitě v Opavě“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 .

Zodpovědné osoby
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2018

Cíl 3 - Realizace kurzů celoživotního vzdělávání
Nadále podporovat a rozvíjet kurzy celoživotního vzdělávání. Fakulta se bude snažit udržet stávající
nabídku kurzů celoživotního vzdělávání typu A (v rámci akreditovaných studijních oborů/programů) a
typu M (mimo rámec akreditovaných studijních programů), přičemž bude respektovat platnou
legislativu a požadavky praxe.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:



Pokračovat v realizaci kurzů celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů.
Příprava a realizace kurzů celoživotního vzdělávání mimo rámec akreditovaných studijních
programů zaměřených na nelékařské zdravotnické povolání a další vzdělávání pedagogických
nebo sociálních pracovníků.

Zodpovědné osoby
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2018

Prioritní oblast 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost
Cíl 1 - Rozvoj vědeckovýzkumného potenciálu fakulty
Prostřednictvím rozvoje vědeckovýzkumného potenciálu a zvýšení publikační činnosti akademických
pracovníků formovat předpoklady kvality vzdělávání a uskutečňovat naplnění dalších stanovených cílů.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:






Pokračovat v realizaci stávajících výzkumných projektů, v případě schválení zahájit realizaci
nových projektů.
Předložení alespoň jednoho výzkumného projektu zaměřeného na problematiku realizovaných
studijních programů za vědecko-pedagogické pracoviště.
Předložení alespoň jednoho mezinárodního výzkumného projektu zaměřeného na problematiku
realizovaných studijních programů za vědecko-pedagogické pracoviště, které realizuje
navazující studijní program.
Podporovat aktivní zapojení studentů do realizace vědeckovýzkumných aktivit.
Pokračovat v podávání a realizaci smluvního výzkumu.

Zpracováno dne: 15. 8. 2017
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Pro zvýšení výzkumné kapacity realizovat vytvoření výzkumného centra zaměřeného na
novodobé dějiny a kulturu střední Evropy.

Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a rozvoj
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2018

Cíl 2 - Podpora publikační, ediční činnosti a jiných souvisejících aktivit
Využívat systém motivace a podpory akademických pracovníků k rozvoji relevantní publikační činnosti
na fakultě a podpora vydávání fakultních odborných periodik.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:





Vydávání dvou dosavadních odborných periodik a podpora jejich indexace do mezinárodních
bibliografických a citačních databází.
Uplatňování motivačních opatření na podporu vědeckovýzkumné a publikační činnosti
akademických pracovníků a studentů.
Podpora studentských publikačních a tvůrčích aktivit.
Vydávání nového odborného periodika zaměřeného na oblast ošetřovatelství a zdravotních a
sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemocí.

Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a rozvoj
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2018

Prioritní oblast 3: Vztahy k vnějšímu prostředí
Cíl 1 - Rozvíjet participaci s veřejností v rámci tzv. třetí role univerzity
Pokračovat v realizaci činností, jež umožní setkání s odbornou a laickou veřejností s cílem vzájemného
obohacení.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:



Pokračování v realizaci preventivních a osvětových akcí pro veřejnost.
Pokračování v řešení zavádění podpůrných nástrojů a procesů pro společné nesegregované
vzdělávání v období povinné školní docházky prostřednictvím klíčových aktivit OP VVV
projektu k inkluzivnímu vzdělávání ve čtyřech městech ČR.

Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a rozvoj
vedoucí ústavu ošetřovatelství
odborný garant projektu OP VVV
Termín
31. 12. 2018
Zpracováno dne: 15. 8. 2017
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Cíl 2 - Posílit vztahy s externími subjekty při realizaci vzdělávací a tvůrčí činnosti
Spolupracovat s externími subjekty za účelem vzájemného obohacení, kritické reflexe směrem k
dalšímu rozvoji a spolupodílet se na aktivitách různého charakteru, které mohou mít přímý zásah do
společenské participace vybraných skupin obyvatel, nebo celé společnosti.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:




Realizace různých forem pravidelné interaktivní spolupráce se zaměstnavateli, která bude
pružněji reagovat na požadavky trhu práce.
Realizace osvětových činností a jiných obdobně zaměřených aktivit ve spolupráci s externími
subjekty.
Případné rozšíření fakultních pracovišť, v rámci sítě spolupracujících organizací.

Zodpovědné osoby
proděkan pro informace a zahraničí
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
tajemník fakulty
Termín
31. 12. 2018

Cíl 3 - Rozvoj spolupráce se středními školami
Spolupráce se středními školami při organizaci workshopů, přednášek a dalších akcí.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:






Nabídka a případná realizace přednášek pro žáky středních škol.
Realizovat výzkum očekávání středoškoláků od spolupráce a komunikace s fakultou.
Rozšíření sítě spolupracujících středních škol.
Realizace workshopů s výchovnými poradci vybraných středních škol.
Realizace akcí společně se středními školami.

Zodpovědné osoby
proděkan pro informace a zahraničí
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2018

Cíl 4 - Udržovat komunikaci s absolventy
Pokračovat v rozvoji komunikace s absolventy za účelem reflexe obsahů, procesů a výsledků
vysokoškolského vzdělávání a zohlednění současných potřeb společnosti a trhu práce.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:

Zpracováno dne: 15. 8. 2017
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Zajištění různých komunikačních kanálů pro navázání a udržování kontaktu s absolventy
fakulty.
Posílit vazby s úspěšnými absolventy fakulty.

Zodpovědné osoby
proděkan pro informace a zahraničí
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2018

Cíl 5 - Spolupráce s praxí při přípravě a uskutečňování studijních programů
Posilování spolupráce s regionem a praxí, a získávání adekvátní zpětné vazby přispěje ke zvyšování
uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a odpovídajících výstupních kompetencí absolventů studijních
programů ve vazbě na potřeby praxe.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:





Zapojení odborníků z praxe do vzdělávacího procesu, a to jak přímým zapojením do výuky, tak
mimořádnými přednáškami či workshopy.
Získávání zpětné vazby od poskytovatelů praxí s cílem upravit profesní připravenost budoucích
absolventů dle potřeb budoucích zaměstnavatelů.
V rámci přípravy a kompletace podkladů k žádosti o akreditaci studijních programů
spolupracovat s odborníky z praxe.
Rozvíjet spolupráci s praxí při zadávání bakalářských a diplomových prací.

Zodpovědné osoby
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
garanti studijních programů
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2018

Prioritní oblast 4: Kvalita
Cíl 1 - Udržení kvality a zajištění jejího trvalého růstu ve všech činnostech fakulty
V návaznosti na legislativní změny inovovat fakultní systém hodnocení kvality vzdělávací činnosti,
tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností fakulty, s ohledem k celouniverzitnímu systému hodnocení
kvality.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:




Inovace systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a jiných s nimi
souvisejících činností, v návaznosti na univerzitní systém hodnocení kvality.
Motivovat studenty prostřednictvím soutěže o nejlepší závěrečnou kvalifikační práci studentů
na obou stupních vysokoškolského vzdělávání.
Pokračování průběžného hodnocení výsledků vědeckovýzkumné činnosti akademických
pracovníků.

Zpracováno dne: 15. 8. 2017
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Pokračování realizace studentské ankety ke kvalitě výuky.
V návaznosti na celouniverzitní projekt OP VVV implementovat jednotný celouniverzitní
systém pro evidenci informací o vzdělávací a tvůrčí činnosti na fakultě.

Zodpovědné osoby
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
proděkan pro vědu a rozvoj
tajemník fakulty
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2018

Cíl 2 - Snižování studijní neúspěšnosti
V návaznosti na řešené IP a ISIP projekty vysledovat hlavní směry a příčiny studijní neúspěšnosti, jejich
analýzou přispět k nastavení podmínek studia ve vazbě na snižování propadovosti a neúspěšně
ukončeným studiím.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:




Pokračovat v plnění projektu ISIP zaměřeného analýzu indikátorů a relevantních kauzalit, řešící
otázky studijní (ne)úspěšnosti studentů Slezské univerzity v Opavě.
Sledování propadovosti studentů zvláště v prvním roce studia a vyhodnocení vývoje za léta
2016-2018.
Rozvíjet digitální výukové prostředí a aktualizovat studijní materiály pro studenty, podporovat
rozšiřování knihovního fondu o aktuální odbornou literaturu.

Zodpovědné osoby
proděkan pro studijní a sociální záležitosti
garanti studijních oborů, vedoucí vědecko-výzkumných pracovišť
řešitelé projektu
Termín
31. 12. 2018

Prioritní oblast 5: Internacionalizace
Cíl 1 - Rozvoj internacionalizace vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě bude i v roce 2018 nadále podporovat mobility
studentů a akademických pracovníků v rámci krátkodobých i dlouhodobých vědeckovýzkumných nebo
vědeckopedagogické stáží. Podpoří rozvoj nabídky dalších předmětů vyučovaných v cizím jazyce,
včetně motivace vyučujících ke zvyšování vlastní jazykové kompetence v cizím jazyce, případně její
rozšíření.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:



V rámci navazujících magisterských studijních programů zpracovat koncepce
internacionalizace pracovišť zohledňující požadavky akreditací.
Pokračování v realizaci dlouhodobé stáže zahraničních akademických pracovníků na fakultě
v rozsahu 6 člověkoměsíců za rok.

Zpracováno dne: 15. 8. 2017
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Zajištění alespoň dvou krátkodobých (cca 14 dní) stáží na fakultě pro zahraniční akademické
pracovníky.
Realizace alespoň tří krátkodobých (cca 14 dní) zahraničních stáží akademických pracovníků
nebo doktorandů.
Podpora jazykové kompetence akademických pracovníků v cizím jazyce.
Podpora mobilit studentů fakulty a přijíždějících zahraničních studentů.
Realizace a rozvoj sítě CEEPUS.
Aktualizace cizojazyčné prezentace fakulty.
Příprava a realizace mezinárodních konferencí a workshopů a zahraničních praxí studentů.

Zodpovědné osoby
proděkan pro informace a zahraniční styky
vedoucí vědecko-pedagogických pracovišť
Termín
31. 12. 2018

Prioritní oblast 6: Lidské zdroje
Cíl 1 - Rozvoj personální struktury fakulty
V rámci finančních možností podpořit personální rozvoj pro zajištění úspěšné realizace
perspektivních studijních programů a kvalifikační rozvoj akademických pracovníků a úprava
kariérního řádu fakulty v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a univerzitního systému
sledování kvality.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:




Inovace kariérního řádu na základě univerzitních předpisů a norem.
V závislosti na stavu finančních prostředků zvážit pokračování v realizaci postdoktorandského
místa.
Podpora personálního rozvoje vědecko-výzkumných pracovišť a kvalifikačního růstu
akademických pracovníků.

Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a rozvoj
tajemník fakulty
Termín
31. 12. 2018

Prioritní oblast 7: Hospodaření
Cíl 1 - Efektivní hospodaření
Pokračovat v průběžné kontrole stavu finanční rentability všech procesů souvisejících
s uskutečňováním aktivit a činností fakulty, včetně průběžné evidence, kontroly a následně evaluace
všech finančních toků majících souvislost s administrativní a provozně-technickou agendou a
efektivním využitím stávající infrastruktury. Dále se zaměřit na možnosti zisku finančních prostředků
z externích zdrojů, zejména pro provozní náklady a další rozvoj fakulty.
Naplnění cíle
Zpracováno dne: 15. 8. 2017
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Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:


Průběžná kontrola stavu finanční rentability všech procesů souvisejících s uskutečňováním
aktivit a činností fakulty.
Pokračování monitoringu finanční rentability nabízených a uskutečňovaných akreditovaných
programů.
Dle reálných možností posilovat infrastrukturu směrem k úspoře provozu a inovovat moderní
informační a komunikační technologie.
Rozvíjet podmínky pro získávání externích finančních prostředků.





Zodpovědné osoby
tajemník fakulty
Termín
31. 12. 2018

Prioritní oblast 8: Image
Cíl 1 - Posilování dobrého renomé a prezentace fakulty
Pokračovat v rozvoji PR a marketingové strategie pro zajištění prezentace pozitivního image fakulty,
jejich úspěšných výsledků a významu realizace různorodých záměrů v intencích mezinárodních nebo
národních klíčových aktivit celorepublikové, krajské nebo místní úrovně.
Naplnění cíle
Pro úspěšnou realizaci výše uvedeného strategického cíle budou v roce 2018 přijata následující opatření:



Realizovat jednotnou a účinnou fakultní marketingovou a PR strategii.
Systematická a cílená propagace akcí realizovaných fakultou.

Zodpovědné osoby
proděkan pro informace a zahraniční styky
Termín
31. 12. 2018

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
děkan
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