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Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské
univerzity pro rok 2001
Tento dokument navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a
umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, vydaný v říjnu 1999.
Dále vychází z těchto podkladů:
- materiál Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, který obsahuje tyto
části:
I. Dlouhodobý záměr FPF,
II. Priority dlohodobého záměru fakulty,
III. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2000,
IV. Konkrétní záměry do r. 2005,
- Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné,
- Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné činnosti Matematického
ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Studium
- zabezpečit nárůst počtu studentů v souladu s Dlouhodobým záměrem
Slezské univerzity a s celostátní politikou v oblasti finančního zabezpečení
studia,
- rozšířit nabídku bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů:
a) v bakalářských programech rozšířit nabídku v denní, distanční i
kombinované formě studia, na FPF vytvářet nové kombinace v rámci již
akreditovaných studijních programů,
b) při naplňování studijních programů OPF zabezpečit jejich stabilitu a
průběžnou inovaci,
c) v doktorských programech předložit k akreditaci studijní programy
Ekonomika a management, Informatika, Angličtina a Fyzika,
- zvýšit prostupnost mezi jednotlivými studijními programy v rámci
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univerzity, prostupnost studijních programů Slezské univerzity a jiných
vysokých škol,
- doplnit nabídku studijních programů v angličtině a umožnit tak zvýšení
mobility studentů v mezinárodním měřítku,
- v diverzifikaci nabídky respektovat požadavky poptávky na trhu práce a
rozšířit možnosti distančních forem vzdělávání se zvláštním zřetelem na
požadavky regionu severní Moravy a Slezska,
- otevřený přístup ke studiu uplatňovat u vybraných studijních programů
kde nabídka převyšuje poptávku, a to u uchazečů, kteří splní podmínky přijetí
ke studiu,
- od akademického roku 2001/2002 sjednotit pravidla pro uplatňování
kreditového systému na jednotlivých součástech univerzity s cílem zajistit
přechod na jednotný Evropský kreditový systém ECTS.

Celoživotní vzdělávání
- rozšířit nabídku různých forem celoživotního vzdělávání pro veřejnost tak,
aby univerzita plnila svůj úkol kulturního a vzdělávacího centra regionu,
- inovovat nabídku Univerzity třetího věku a přiblížit formy studia
klasickým formám,
- realizovat rekvalifikační kurzy pro úředníky státní správy ve Vzdělávacím
centru SU v Krnově.

Informační technologie
- dobudovat integrovaný informační systém univerzity především v oblasti
studijní, ekonomické a organizační,
- pokračovat v digitalizaci knihovních fondů a zpřístupnit je všem
pracovníkům a studentům SU a veřejnosti, rozšířit komunikaci s městskými
knihovnami,
- rozšířit počet multimediálních pracovišť a propojit je s informačními
zdroji,
- zapojit se do programu státní informační politiky ve vzdělávání (SIP),
usilovat o zapojení SU v oblasti školících pracovišť v rámci celoživotního
vzdělávání,
- posílit kapacitu přenosové linky směrem mimo SU s cílem přiblížit se
technologiím umožujícím práci v reálném čase (videokonference ap.),
- trvale inovovat technické zázemí pro informační technologie,
- postupně budovat architekturu sítě univerzitních objektů v Opavě
(propojení objektů optickým kabelem, gigabitová páteř),
- rekonstruovat síť na OPF (strukturovaná kabeláž kategorie 5),
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- napojit studentské koleje na celouniverzitní síť.

Výzkum
- podporovat rozvoj grantových aktivit, podporovat aktivní zapojení
mladých pedagogických a vědeckých pracovníků do vědecké činnosti (Cena
rektora), podporovat zapojení pracovníků SU, vč. spoluúčastí, do FRVŠ a
dalších resortních programů,
- stabilizovat institucionální výzkum Globální analýza a Výzkum podmínek
malého a středního podnikání z pohledu komplexního finančního zajištění,
- vytvořit podmínky pro vznik výzkumného centra Výzkumné centrum
rozvoje Ostravského regionu v souladu s návrhem, předloženým do
výběrového řízení MŠMT,
- plně zveřejňovat výsledky vědecké a výzkumné práce prostřednictvím
internetu.

Akademičtí pracovníci
- trvale pečovat o zlepšování kvalifikační struktury akademických
pracovníků,
- prohlubovat diferencovaný přístup k finančnímu ohodnocení kvalifikace,
finančně oceňovat pracovníky, kteří se zaslouží o získání finančních
prostředků pro univerzitu formou grantů a dalších odborných projektů a
formou doplňkových hospodářských činností.

Hodnocení kvality vzdělávací, vědecké a umělecké činnosti
- v návaznosti na rok 2000 a výnos rektora prohloubit hodnotící činnosti
uvnitř univerzity a srovnání univerzitních pracovišť s obdobnými pracovišti
dalších vysokých škol,
- prohloubit podíl studentů na hodnotící činnosti,
- v návaznosti na dřívější iniciativy SU usilovat o zavedení systému
evaluací v rámci České konference rektorů a Rady vysokých škol.

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
- podpořit mobilitu pracovníků a studentů, dosáhnout jejího růstu; využít k
tomu kontaktů s partnerskými vysokými školami v ČR i v zahraničí, posílit
roli programu EU Socrates, a to v podprogramech Erasmus (mobilita studentů,
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učitelů, intenzivní programy, přípravné návštěvy, zavádění ECTS a vývoj
učebních osnov) a Grundtvig (celoživotní vzdělávání),
- zapojit se do programu Ceepus (výměnný program zemí střední Evropy),
- zajistit týdenní či dvoutýdenní kurzy češtiny pro studenty v rámci programu
Socrates / Erasmus,
- podpořit přípravné návštěvy a monitorovací výjezdy na partnerské
instituce,
- zapojit se do podprogramů programu Socrates Lingua (zdokonalování
jazykových znalostí), Minerva (podpora otevřeného a distančního vzdělávání),
Tematické sítě,
- usilovat o využití programu Fulbrightovy nadace k výjezdu studentů na
univerzity ve Spojených státech amerických,
- podpořit mobility pracovníků vyčleněním bytových prostor v objektech
SU v Opavě,
- usilovat o zapojení do 5. Rámcového programu EU, a to zejména v těchto
oblastech: Kvalita života a zacházení s živými zdroji, Uživatelsky přátelská
informační společnosti (IST), Konkurenceschopný a trvalý růst a energetika,
Životní prostředí a trvalý rozvoj,
- připravit a inovovat informační materiály v jazyce anglickém a německém
o studiu na SU, určené studentům programu Socrates / Erasmus.

Organizace a řízení
- zvýraznit uplatnění SU v činnosti Euroregionu Silesia,
- udržovat kontakty s Moravskoslezskou regionální nadací, která připravuje
vznik vzdělávací a výzkumné instituce SU v Havířově,
- do r. 2001 zřídit Poradenské centrum SU pro studenty; uvažovaným
variantním řešením je transformace Ústavu poradenských informací OPF na
pracoviště s celouniverzitní působností,
- v návaznosti na ukončení projektové přípravy (srpen 2000) a zpracování
stavebního záměru za hlavní úkol považovat budování Univerzitní knihovny:
a) dokončení projekčních prací uvažované přestavby objektu Hauerova,
b) dopracovat návrhy na vytvoření jednotného celouniverzitního knižního
fondu (bez ohledu na jeho dislokaci),
c) uskutečnit jednání o spolupráci s ostatními opavskými knihovnami,
včetně převzetí části jejich fondů,
d) uskutečnit jednání o jiných možnostech realizace, jako sdružení
prostředků SU a města Opavy, aj.
Jednat s MŠMT o přidělení finančních prostředků na rekonstrukci objektu.
- pokračovat v účasti SU na veletrzích pomaturitního vzdělávání
(Gaudeamus aj.).
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Investiční rozvoj
Předpokládá se, že proběhnou tyto akce:
- dokončení rekonstrukce objektu Komárovská 25, Opava,
- část úprav bloku A a B, Hradecká 17, Opava,
- dokončení nutných úprav v souvislosti s rekonstrukcí sousedícího objektu,
Ostrožná 38, Opava,
- zahájení rekonstrukce objektu Na Rybníčku 1, Opava,
- zpracování projektu celkové rekonstrukce objektu Na Vyhlídce 10,
Karviná,
- jednání o vyklizení objektu Hauerova 4, Opava, příp. zahájení přestavby.

Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další tvůrčí činnost
- podpora kulturních a sportovních aktivit univerzitních klubů v Opavě a
Karviné,
- spolupráce s Magistrátem města Opavy na přípravě festivalu Další břehy.

Oslavy 10. výročí založení Slezské univerzity v Opavě
V rámci oslav proběhnou tyto nejvýznamnější vědecké a odborné akce:
- Konference Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku (duben),
- Mezinárodní konference Regionální spolupráce 2001 (OPF, květen),
- Diskusní setkání studentů a absolventů Univerzita – příprava na život
(červen),
- 6th Czech – Slovak Conference on Dynamical Systems (Matematický ústav,
červen),
- 8th International Conference on Differential Geometry and its
Applications (Matematický ústav, srpen).
- výstava k 10. výročí založení Slezské univerzity.
Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Slezské univerzity
v Opavě dne 11. 5. 2000

