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Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné
a umělecké činnosti Slezské univerzity pro rok 2004
Tento dokument navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, vydaný v říjnu 1999 a každoročně aktualizovaný.
Dále vychází z těchto podkladů:
- materiály Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) v Opavě k aktualizaci Dlouhodobého záměru ze dne 12. 11. 2002, čj. 782/2002/De;
- Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti Obchodně
podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné ze dne 6. 3. 2003;
- Aktualizace Dlouhodobého záměru Matematického ústavu v Opavě pro rok 2003 - priority ze dne 9. 12. 2002, čj. 673/02/MÚ.
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Studium
- na SU zvýšit počet studentů přijímaných do prvního ročníku bakalářského studijního
programu;
- dále pokračovat ve strukturalizaci studijních programů v souladu s Boloňskou deklarací
na třístupňový systém studia;
- harmonizovat nově akreditované dvoustupňové studium (bc + mgr) v relevantních studijních programech;
- zlepšit dislokační zabezpečení studia doktorských studijních programů Fyzika a Historické vědy na FPF;
- rozšiřovat nabídku pro uchazeče o studium v nových studijních oborech:
- multimediální techniky a jejich aplikace (Ústav fyziky FPF - bakalářský studijní
program Aplikovaná fyzika);
- počítačová fyzika, numerické modelování a simulace (Ústav fyziky FPF- bakalářský
studijní program Fyzika);
- sociální patologie a prevence pro pedagogické pracovníky (bakalářské studium);
- zahájit přípravy ke zpracování návrhu bakalářského studijního oboru polonistika
(Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF);
- akreditovat nový doktorský studijní program Informatika se studijním oborem Informatika a výpočetní technika; připravit návrh na akreditaci doktorského studia oboru Tvůrčí
fotografie;
- na všech součástech připravovat a zabezpečovat uplatnění metod e-Learningu a postupně implementovat do výukových programů zejména v kombinované a distanční formě
studia;
- zajišťovat prodlužování platnosti akreditace uskutečňovaných studijních programů;
- podporovat na všech součástech účast studentů na odborných vědeckých a uměleckých
projektech, jejich zapojení do tvůrčí odborné a umělecké činnosti, účast v mezinárodních soutěžích (např. typu SVOČ);
- podporovat možnosti studia handicapovaných studentů formou individuálních plánů
- nadále uplatňovat individuální přístup k výjimečně talentovaným studentům, zvyšovat
efektivitu a kvalitu jejich studia;
- rozšířit akreditaci doktorského studia ve studijním programu Historické vědy na výuku
v německém jazyce;
- nadále rozvíjet poradenskou činnost na SU a všech jejích součástech;
- dále vytvářet podmínky pro přípravu návrhu doktorského studijního programu na OPF.
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Celoživotní vzdělávání
- realizovat specializované kurzy rozšiřující znalosti absolventů středních a vysokých
škol v oblasti pedagogiky, informatiky, cizích jazyků, historie, společenských věd
(zvláště se zaměřením na problematiku EU);
- na MÚ v rámci Univerzity třetího věku připravit kurs věnovaný matematice a jejím
aplikacím;
- rozšiřovat programy CŽV na dalších součástech SU (VC Krnov) dle dohod s orgány
státní správy a samosprávy;
- na všech součástech SU podporovat i nadále inovace ve výběru témat a bloků Univerzity
třetího věku.

Informační technologie
- dobudovat integrovaný informační systém univerzity především v oblasti studijní a organizační;
- pokračovat v digitalizaci knihovních fondů a zpřístupnit je všem pracovníkům a studentům SU a veřejnosti, rozšířit komunikaci s dalšími typy knihoven;
- rozšířit počet multimediálních pracovišť a propojit je s informačními zdroji;
- vybudovat informační portál SU;
- přímé napojení na gigabit ethernet;
- vybudovat technické zázemí pro konání videokonferencí;
- trvale inovovat technické zázemí pro informační technologie;
- rekonstruovat síť na OPF;
- napojit studentské koleje na celouniverzitní síť;
- podporovat dobudování technologií pro on-line výuku, včetně personálního zajištění.

Věda a výzkum
- podporovat rozvoj grantových aktivit, podporovat aktivní zapojení mladých pedagogických a vědeckých pracovníků do vědecké činnosti (IGS), podporovat zapojení pracovníků SU, vč. spoluúčastí do FRVŠ a dalších resortních programů;
- rozvíjet institucionální výzkum a zapojit se do soutěže o získání projektů v rámci nově
vyhlašovaných výzkumných záměrů a Národního programu výzkumu;
- vytvořit podmínky pro možnost vzniku výzkumného centra;
- plně zveřejňovat výsledky vědecké a výzkumné práce prostřednictvím Internetu;
- věnovat pozornost možnostem udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy
a řadě dalších cen pro studenty i pracovníky;
- výrazněji orientovat vědeckovýzkumnou činnost na mezinárodní spolupráci, zejména
na zapojení do 6. rámcového programu EU, Phare apod.;
- usilovat o rozšíření habilitačních a profesorských řízení.

Akademičtí pracovníci
- trvale pečovat o zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků včetně
pozornosti věnované mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům;
- 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.
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Hodnocení kvality vzdělávací, vědecké a umělecké činnosti
- prohloubit hodnotící činnosti uvnitř univerzity a srovnání univerzitních pracovišť s obdobnými pracovišti dalších vysokých škol;
- prohloubit podíl studentů na hodnotící činnosti;
- aplikovat další vhodná doporučení evaluace CRE;
- rozšířit práci Poradenského centra SU.

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
- podpořit a rozšiřovat mobilitu pracovníků a studentů, dosáhnout jejího růstu; využít
k tomu kontaktů s partnerskými vysokými školami v ČR i v zahraničí, posílit zapojení
do programu EU Socrates, v podprogramech Erasmus (mobilita studentů, 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 do partnerských institucí;
- zapojit se do podprogramů programu Socrates Lingua (zdokonalování jazykových znalostí), Minerva (podpora otevřeného a distančního vzdělávání), Tematické sítě;
- usilovat o využití nabídky Fulbrightovy nadace k výjezdu studentů a pracovníků na univerzity ve Spojených státech amerických a k přijímání odborníků z USA.
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Organizace a řízení
- zvýraznit uplatnění SU v činnosti Euroregionu Silesia, Těšínsko a Praděd;
- vytvářet podmínky pro vznik další fakulty na SU v Opavě na bázi současných opavských součástí;
- dále optimalizovat organizace systému řízení a s důrazem na oblast ekonomickou, vědecko-výzkumnou, zahraniční spolupráce a ICT;
- dále rozvíjet v bakalářském studijním programu Gastronomie, hotelnictví a turismus
s VOŠ;
- soustředit se na zvýraznění pozice SU ve veřejném mínění.

Investiční rozvoj
- dokončit rekonstrukci a opravu objektu Na Rybníčku 1, Opava, včetně uvedení do provozu;
- pokračovat v rekonstrukci Univerzitní knihovny, Hauerova 4, Opava;
- pokračovat v rekonstrukci areálu Na Vyhlídce 10, Karviná;
- pokračovat v opravě a rekonstrukci objektů v areálu Hradecká 17, Opava;
- dokončit opravu rozvodů vody v objektu na Univerzitním nám. 76 v Karviné;
- zahájit přípravy na rekonstrukci objektu na Univerzitním nám. 76 v Karviné;
- zahájit přípravy na rekonstrukci areálu Za Drahou 3, Krnov;
- zahájit přípravy dostavby objektu na Bezručově nám. 13 v Opavě;
- zpracovat koncepci a studii stavebního rozvoje areálu Krnovská 75 v Opavě;
- připravit rekonstrukci objektu Olbrichova 25 v Opavě;
- odstranit závady zjištěné energetickými audity budov.

Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další tvůrčí činnost
- podporovat součásti SU v kulturních a sportovních aktivitách;
- rozvíjet spolupráci ve výše uvedených oblastech s orgány i organizacemi na Opavsku
a Karvinsku i v širší dimenzi Moravskoslezského kraje.

Tento dokument byl projednán ve Vědecké radě Slezské univerzity dne 8. 4. 2003, ve Správní radě Slezské univerzity dne 15. 4. 2003 a schválen Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne 29. 4. 2003.
Vydal rektorát Slezské univezity (SU) v Opavě v květnu 2003. Tisk rektorát SU. Náklad 50 ks.
)9(

