Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 1150/13, 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 2020
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PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2020
Plán realizace „Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a umělecké
tvůrčí činnosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě pro rok 2020“ navazuje
na strukturu Dlouhodobého záměru. Stanovuje cíle ve vazbě na aktualizaci Dlouhodobého záměru
SU pro rok 2020 při zohlednění Plánu realizace „Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období
2016-2020“.
Nadále reflektuje novelu zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, která má zásadní dopad na celý
systém vysokého školství, zajišťuje podmínky pro její implementaci do činnosti fakulty, upřesňuje a
modifikuje vytýčené prioritní cíle a klade důraz na účast v Operačním programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, která bude realizována v návaznosti na strategické cíle fakulty definované
v Dlouhodobém záměru.
V rámci projektových aktivit bude v roce 2020 probíhat řešení schválených projektů evropských i
domácích poskytovatelů.

PRIORITNÍ CÍLE AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU
Dokument „Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační
a umělecké tvůrčí činnosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity pro rok 2020“ je
zpracován vedením Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (dále jen FPF SU)
jako nedílná součást strategického řízení fakulty. Vychází z „Dlouhodobého záměru FPF SU na léta
2016 – 2020“ (dále jen DZ), upřesňuje vytýčené dlouhodobé priority a cíle pro rok 2020 a podporuje
rozvoj FPF SU.
Mezi prioritní cíle v souladu s DZ SU v Opavě na rok 2016-2020 patří:
•

poskytování vzdělání, které respektuje přidanou hodnotu pro každého studenta, tedy souboru
znalostí, dovedností a kompetencí, které povedou k rozvoji kreativity a kritického myšlení
studentů a díky kterým absolventi SU získají na tuzemském i zahraničním trhu práce odpovídající
výhodu,

•

využívání moderních metod vzdělávání, jež umožní připravit absolventy, kteří svou kvalitou
vzdělání budou schopni reagovat na výzvy 21. století,

•

budování vysokoškolské instituce otevřené jak vůči svému vnitřnímu, tak vnějšímu prostředí a
postavené na reflexi možností a potřeb svých studentů, šíření informací o výsledcích aktuálních
vědeckých výzkumů a umělecké tvorby,
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•

podpora vědecké a výzkumné činnosti v oblastech základního výzkumu, které na odborné úrovni
budou srovnatelné s výstupy špičkových českých, ale také evropských a světových pracovišť,

•

podpora vědeckých, výzkumných, vývojových, inovačních a dalších tvůrčích činností, jejichž
výstupy budou mít obecný přínos k rozvoji poznání, budou relevantní pro společnost, její kulturu
a potřeby, se zvláštním ohledem na potřeby regionu,

•

využívání vědecko-výzkumných a tvůrčích metod a postupů, jež jsou plně v souladu s postupy
používanými v 21. století,

•

vytváření podmínek pro užší spolupráci mezi akademickou a aplikační sférou, a to jak v oblasti
výzkumné a tvůrčí činnosti, tak v oblasti vzdělávací.

•

podpora přímého společenského a odborného působení akademických pracovníků univerzity s
cílem šíření poznatků a hodnot a zapojení se otevřeným, kritickým, kultivovaným a odborně
korektním způsobem do veřejného dění v souvislosti s aktuálními tuzemskými i celosvětovými
tématy,

•

vytváření podmínek pro multidisciplinární spolupráci vědeckých a tvůrčích pracovníků Slezské
univerzity s cílem posílit jejich kritické myšlení v oblasti globálních problémů a otázek lidského
rozvoje,

•

využívání potenciálu akademických pracovníků i studentů SU k tomu, aby se univerzita stala
jedním z významných regionálních inovačních center.

Prioritní cíl 1: Vzdělávání
Cíl 1
Restrukturalizace nabídky studijních programů na FPF SU
Naplnění cíle
Inovovat a aktualizovat nabídku studijních programů podle oblastí vzdělávání a s přihlédnutím
k potřebám regionu, uplatnitelnosti absolventů a možnostem fakulty.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedení ústavů
Termín
31. 12. 2020

Cíl 2
Příprava materiálů studijních programů k akreditačním procesům
Naplnění cíle:
V souladu s novelou VŠ zákona, dalšími normami a metodickými materiály NAÚ průběžně realizovat
uvedený cíl, činit kroky k optimalizaci předpokladů, připravovat a realizovat akreditační proces v
souladu s uvedenými materiály a vnitřními předpisy SU.
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Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedení ústavů, garanti studijních programů
Termín
31. 12. 2020

Cíl 3
Podpora realizace a inovace vybraných profesních oborů; zintenzivnění spolupráce s aplikační sférou
Naplnění cíle:
Ve spolupráci s profesní sférou inovovat a aktualizovat studijní programy a jejich předměty
v souladu s potřebami praxe s cílem zvýšit uplatnitelnost absolventů získáním profesních znalostí;
podporovat průběžné a souvislé praxe zařazené ve studijních plánech.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedení ústavů, garanti studijních programů
Termín
31. 12. 2020
Cíl 4
Podpora realizace a inovace vybraných uměleckých studijních programů
Naplnění cíle:
Ve spolupráci s profesní sférou inovovat a aktualizovat studijní programy a jejich předměty
v souladu s potřebami praxe s cílem zvýšit uplatnitelnost absolventů získáním profesních znalostí;
podpora interdisciplinarity ve výukovém procesu.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedení ústavů, garanti studijních programů
Termín
31. 12. 2020
Cíl 5
Zapojení studentů magisterského či doktorského studia do projektů v rámci specifického
vysokoškolského výzkumu
Naplnění cíle
Efektivně zapojit studenty do Studentské grantové soutěže s využitím systému odborných a
personálních vazeb mezi pracovníky výzkumných center a studenty magisterských a doktorských
studií, vazeb mezi diplomovými a doktorskými pracemi a aktivitami VC.
Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a zahraniční styky, vedoucí center
Termín
31. 12. 2020
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Cíl 6
Podpora výuky v cizím jazyce
Naplnění cíle
Rozšířit počet předmětů v cizím jazyce, a tím zkvalitnit nabídku předmětů; vytvořit lepší podmínky
pro zahraniční studenty.
Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a zahraniční styky
Termín
31. 12. 2020

Prioritní cíl 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost
Cíl 1
Vytvoření koncepce vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých součástí
Naplnění cíle
Ve spolupráci s jednotlivými ústavy vytvořit střednědobou koncepci vědecké, výzkumné, vývojové,
inovační a další tvůrčí činnosti.
Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a zahraniční styky, vedoucí ústavů
Termín
31. 12. 2020
Cíl 2
Podpora vědecké a výzkumné činnosti v oblastech základního i aplikovaného výzkumu
Naplnění cíle
Podporovat vědecké a výzkumné činnost tak, aby po odborné úrovni byla srovnatelná s výstupy
špičkových českých, evropských i světových pracovišť. Podpořit kvalitu tvůrčí činnosti především
v rámci výzkumných center, jejich internacionalizaci, konkurenceschopnost a jejich efektivní
financování.
Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a zahraniční styky, vedoucí výzkumných center, tajemník
Termín
31. 12. 2020
Cíl 3
Podpora spolupráce s aplikační sférou v oblasti vědecké a výzkumné činnosti s ohledem na potřeby
regionu
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Naplnění cíle
Podpořit vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další tvůrčí činnost, jejíž výstupy budou mít
obecný přínos k rozvoji poznání, budou relevantní pro společnost, její kulturu a potřeby se zvláštním
ohledem na potřeby regionu.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedoucí ústavů
Termín
31. 12. 2020

Cíl 4
Podpora přípravy menších projektů vyhlašovaných v rámci EU
Naplnění cíle
Analýza současných i připravovaných výzev s cílem možností zapojení FPF SU do podávání menších
projektů, netradičních výzev s možností kooptování vhodného institucionálního partnera.
Zodpovědné osoby
děkan, proděkan pro vědu a zahraniční styky, tajemník
Termín
31. 12. 2020
Cíl 5
Podpora zveřejňování kvalitních výsledků vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti
Naplnění cíle
Vytvoření možností financování kvalitních publikačních a jiných prezentačních aktivit na vysoké
mezinárodní úrovni, především v impaktových časopisech a prestižních knižních publikacích,
odměňování odborných pracovníků a studentů v souladu s legislativou a pravidly hodnocení,
s využíváním možností projektů.
Zodpovědné osoby
děkan, proděkan pro vědu a zahraniční styky, tajemník
Termín
31. 12. 2020

Prioritní cíl 3: Vztahy k vnějšímu prostředí
Cíl 1
Posilování vazeb na střední školy regionu
Naplnění cíle
Podporovat stávající a budovat nové kontakty pro komunikaci se SŠ, organizování motivačních akcí
pro studenty a pedagogy SŠ.
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Zodpovědné osoby
vedoucí CMT, vedení ústavů
Termín
31. 12. 2020

Cíl 2
Vybudování metodického centra při Ústavu cizích jazyků
Naplnění cíle
Vznik metodického centra; poskytování metodické podpory učitelům cizích jazyků v regionu,
organizace metodicko-didaktických seminářů pro učitele cizích jazyků, poskytování poradenství.
Zodpovědné osoby
vedení ÚCJ
Termín
31. 12. 2020

Cíl 3
Posilování spolupráce s institucemi z profesní praxe
Naplnění cíle
Podpora stávajících a budování nových kontaktů s institucemi z profesní praxe, např. pořádání
kulatých stolů, spolupráce při prezentaci výsledků tvůrčí činnosti.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedoucí ústavů
Termín
31. 12. 2020

Cíl 4
Posilování zapojení fakulty do plnění třetí role univerzity
Naplnění cíle
Organizace a podíl na organizaci kulturně společenských akcí v regionu, realizace aktivit pro veřejnost
včetně osob a skupin se specifickými potřebami (školní a předškolní děti a mládež, rodiny s dětmi
apod.).
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedení ústavů
Termín
31. 12. 2020
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Prioritní cíl 4: Kvalita
Cíl 1
Nastavení pravidel hodnocení akreditovaných studijních programů
Naplnění cíle
Nastavit a uplatňovat pravidla pravidelného a transparentního hodnocení přípravy a realizace
akreditovaných studijních programů; příprava vnitřního předpisu fakulty a návrh příslušného grémia
v souladu se zákonem o VŠ a vnitřními předpisy SU.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, garanti studijních programů
Termín
31. 12. 2020
Cíl 2
Vytvoření nového systému hodnocení pedagogických činností
Naplnění cíle
S využitím nového celouniverzitního informačního systému bude vytvořen diverzifikovaný systém
dotazníkových šetření; bude zvoleno technické řešení vedoucí ke zvýšení počtu respondentů a
posílení struktury získaných informací.
Zodpovědné osoby
proděkan pro informace a rozvoj, vedoucí ústavů, garanti SP
Termín
31. 12. 2020
Cíl 3
Nastavení pravidel periodického a transparentního vyhodnocování kvality vědecké, výzkumné,
vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
Naplnění cíle
Nastavit a uplatňovat pravidla pravidelného a transparentního vyhodnocování kvality vědecké,
výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti, včetně využití kvalitativních ukazatelů
při realizaci přechodu na nový způsob hodnocení dle platných pravidel hodnocení výsledků tvůrčí
činnosti.
Zodpovědné osoby
děkan, proděkan pro vědu a zahraniční styky, tajemník
Termín
31. 12. 2020
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Prioritní cíl 5: Internacionalizace
Cíl 1
Posílení mezinárodního rozměru vzdělávací, vědecko-výzkumné i tvůrčí činnosti
Naplnění cíle
Podporovat zapojení jednotlivých vzdělávacích a výzkumných týmů do mezinárodních vědeckých sítí
a mezinárodních projektů.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedoucí ústavů
Termín
31. 12. 2020
Cíl 2
Internacionalizace vědeckých a pedagogických aktivit s podporou projektů
Naplnění cíle
Tvorba návrhů projektů na podporu internacionalizace v oblasti vědy a vzdělávání, zaměřených
především na podporu internacionálního charakteru působení výzkumných center.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedoucí center
Termín
31. 12. 2020
Cíl 3
Posílení mobility výzkumných a akademických pracovníků
Naplnění cíle
Realizace projektu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků s cílem podpořit jejich profesní růst
a současně posílit internacionalizaci fakulty, podporovat zahraniční pedagogické mobility
zaměstnanců FPF SU i zahraničních pedagogů.
Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a zahraniční styky
Termín
31. 12. 2020

Cíl 4
Zvýšení atraktivity studentských mobilit a stáží
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Naplnění cíle
Udržet a v rámci možností rozšířit stávající rozsah mezinárodních studentských výměn; zlepšovat
informovanost studentů o možnostech výjezdů; navrhnout funkční mechanizmus zpětné vazby
studentů po návratu ze zahraničních mobilit.
Zodpovědné osoby
proděkan pro vědu a zahraniční styky, vedoucí ústavů
Termín
31. 12. 2020

Prioritní cíl 6: Lidské zdroje
Cíl 1
Optimalizace struktury zaměstnanců
Naplnění cíle
Na základě vývoje akreditačních procesů a jejich úspěšnosti a s ohledem na požadavky kladené na
zajištění všech činností fakulty optimalizovat strukturu (počet a pracovní zařazení) akademických a
ostatních zaměstnanců.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedoucí ústavů
Termín
31. 12. 2020
Cíl 2
Optimalizace systému odměňování
Naplnění cíle
S ohledem na nastavená pravidla na hodnocení zaměstnanců nadále optimalizovat systém
odměňování.
Zodpovědné osoby
děkan, tajemník
Termín
31. 12. 2020
Cíl 3
Vytváření podmínek pro rovnocenné zapojení a hodnocení mužů, žen a příslušníků minoritních
skupin do pedagogických a výzkumných aktivit
Naplnění cíle
Sledování personální politiky.
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Zodpovědné osoby

vedení fakulty, vedení ústavů
Termín
31. 12. 2020

Prioritní cíl 7: Hospodaření
Cíl 1
Optimalizace systému hodnocení finanční efektivity ústavů fakulty dle platné legislativy
Naplnění cíle
Na základě hodnocení efektivity studijních programů a výzkumných aktivit optimalizovat celkový
systém hodnocení finanční efektivity činnosti jednotlivých ústavů v návaznosti na úpravy pravidel
financování VŠ.
Zodpovědné osoby
tajemník
Termín
31. 12. 2020

Prioritní cíl 8: Image
Cíl 1
Optimalizace ukotvení Centra multimediální tvorby, zkvalitnění jeho aktivit
Naplnění cíle
Posílení role CMT v oblasti vnějších vztahů a propagace fakulty; příprava koncepce jeho činnosti;
posílení vazeb mezi CMT a fakultními pracovišti.
Zodpovědné osoby
děkan, vedoucí CMT
Termín
31. 12. 2020
Cíl 2
Prezentace a budování dobrého jména fakulty
Naplnění cíle
Pro efektivní mediální a propagační působení inovovat a rozšiřovat systém zvláště multimediálních
prezentací fakulty jako celku, jejích ústavů, výzkumných center, vynikajících osobností, konkrétních
výsledků vědy a tvůrčí činnosti a d.
Zodpovědné osoby
vedení fakulty, vedoucí CMT
Zpracováno dne: 31. 7. 2019
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Termín
31. 12. 2020
Cíl 3
Účinná propagace studijních programů
Naplnění cíle
Rozšíření účinné propagace výsledků studentů fakulty v napojení na pedagogické, výzkumné,
umělecké a profesní aktivity; zvýšení interaktivní komunikace se středními školami.
Zodpovědné osoby
proděkan pro informace a rozvoj
Termín
31. 12. 2020

ZÁVĚR

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. v. r.
děkanka
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