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PREAMBULE
Dokument „Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě pro
rok 2019“ (dále také „PRDZ SU“) je zpracován vedením Slezské univerzity v Opavě
jako nedílná součást strategického řízení vysokoškolské instituce. Vychází z „Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016-2020“. Jeho hlavním
posláním je upřesnění a aktualizace vytýčených dlouhodobých priorit a cílů pro rok
2019.
Při zpracování aktuální podoby PRDZ SU vzalo vedení Slezské univerzity v potaz
celou řadu skutečností, s nimiž se v roce 2019 bude muset univerzita a její součásti
vypořádat a jež budou hrát významnou roli při určování směru jejího dalšího
rozvoje. Za nejdůležitější krok, který v daném roce stojí jak před vedením Slezské
univerzity, tak před vedením jejich jednotlivých součástí, můžeme bezpochyby označit nastartování nového informačního systému v oblasti studijní agendy a vyčlenění
Ústavu fyziky ze struktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
Aktivity realizované na půdě univerzity budou také v roce 2019 výrazně ovlivněny
realizací ESF a ERDF projektů, jež Slezská univerzita získala v rámci operačního
programu Věda, výzkum, vzdělávání. Podobně jako v roce 2018, také v příštím roce
takto získané finanční prostředky pomohou univerzitě nejen při obnově a rozvoji
její infrastruktury, ale také v rámci procesu inovace vybraných studijních programů.
Také v roce 2019 se bude Slezská univerzita v Opavě, podobně jako řada dalších českých
veřejných vysokých škol, potýkat s negativními tendencemi v demografickém vývoji, které se prosazují nejen v celé České republice, ale zejména v oblasti severní
Moravy a Slezska a jež výrazně ovlivňují jak počet, tak kvalitu uchazečů o studium
na těchto školách. V souladu s naší dlouhodobou zkušeností předpokládáme, že vývoj
v této oblasti významně ovlivní počet studentů zapsaných do 1. ročníků jednotlivých
studijních programů, což pravděpodobně výrazně ovlivní výši poskytované dotace na
vzdělávací činnost ze strany MŠMT ČR. Dá se očekávat, že tyto změny se negativně
dotknou zejména těch součástí univerzity, které jsou zaměřeny na společenskovědní studijní programy. Z tohoto důvodu bude i v roce 2019 vedení univerzity nadále
věnovat zvýšenou pozornost nejen public relation, ale také systému hodnocení kvality a efektivity vzdělávací a tvůrčí činnosti a zintenzivnění snah o získání studentů
ze zahraničí. V souvislosti s kroky vedoucími ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu
na Slezské univerzitě v Opavě považujeme také za velmi potřebné zintenzivnit kroky
spojené s realizací koncepce rozvoje studijních programů, vytvořit a implementovat koncepci ke snížení studijní neúspěšnosti, rozšířit nabídku poradenských služeb
a vytvořit nabídku Massive Open Online Courses, známých také pod zkratkou MOOC.
Za významný krok v oblasti strategického rozvoje považujeme i nadále zvyšování
efektivity jednotlivých pracovišť, institutů a výzkumných center Slezské univerzity
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ké samostatnosti těchto dílčích organizačních jednotek. Pro dosažení tohoto cíle je
nevyhnutelné, aby jednotlivé součásti univerzity plně respektovaly střednědobou
koncepci vědecko-výzkumné a umělecké činnosti SU. Při realizaci těchto záměrů považujeme za nezbytné zapojit do činnosti daných center jak mladé vědecké
pracovníky, tak vědecko-výzkumné a pedagogické pracovníky ze zahraničí,
neboť je neoddiskutovatelným faktem, že právě důsledná internacionalizace činnosti
vědecko-výzkumných pracovišť univerzity povede nejen ke zvýšení prestiže univerzity
v očích odborné a laické veřejnosti, ale také k dalšímu zlepšování její pedagogické
činnosti.
Slezská univerzita v Opavě dlouhodobě naplňuje také svou třetí roli, a to zejména
v oblasti prohloubení spolupráce s mimoakademickou sférou. Také v této činnosti hodláme v roce 2019 pokračovat. Pracovníci univerzity budou také v tomto roce
předávat své poznatky, znalosti a zkušenosti široké veřejnosti, a to jak v Opavě
a v Karviné, tak v dalších sídlech nacházejících se jak na území Moravskoslezského
kraje, tak na území celé České republiky.
V roce 2019 budou také zahájeny kroky spojené s implementací nového informačního
systému univerzity, jenž by měl umožnit systematicky monitorovat a vyhodnocovat
zvolené ukazatele kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a jejich vzájemného propojení.
Vedení univerzity i nadále považuje za jeden ze svých nejdůležitějších cílů prohlubování a zintenzivnění práce se studenty a absolventy univerzity, a to zejména
prostřednictvím již fungujících portálů. V roce 2019 tak budou realizovány další
kroky, jež zlepší funkčnost Absolventského i Kariérního portálu Slezské univerzity.
Tyto cíle budou podpořeny nejen postupnou implementací Marketingové strategie
Slezské univerzity v Opavě do praxe, ale také zintenzivněním propagace Slezské
univerzity nejen ve vztahu k veřejnosti, ale především ve vztahu k potenciálním
uchazečům o studium na univerzitě.
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PRIORITNÍ OBLASTI PLÁNU REALIZACE
DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU
V roce 2019 se Slezská univerzita v Opavě zaměří na dosažení níže uvedených dílčích
cílů v návaznosti na „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období
2016-2020“.

Prioritní oblast 1: Vzdělávání
CÍL 1:
VYTVOŘIT KONCEPCI ROZVOJE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
S ohledem na novou legislativu i metodiku tvorby a hodnocení studijních programů
vytvořit koncepci ideálního rozvoje studijních programů v souladu s vizí a misí Slezské univerzity v Opavě.
Naplnění cíle
• Koncepce rozvoje studijních programů.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 2: AKREDITOVAT NOVÉ A INOVOVAT STÁVAJÍCÍ STUDIJNÍ PROGRAMY
V souladu s harmonogramem plnění projektů OP VVV a s ohledem na další společenskou poptávku připravit a podat žádosti o akreditaci vybraných studijních programů.
Naplnění cíle
• Příprava žádostí o akreditace studijních programů a jejich podání vázané
na realizovaný projekt OP VVV ESF a připravovaný projekt OP VVV
RE:START.
• Příprava žádostí o akreditace studijních programů a jejich podání s ohledem
na priority jednotlivých součástí reflektující společenskou poptávku.
Zodpovědné osoby
Zodpovědní řešitelé projektů, prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí
součástí.
Termín:
31. 12. 2019
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CÍL 3:

VYTVOŘIT A IMPLEMENTOVAT KONCEPCI KE SNÍŽENÍ STUDIJNÍ
NEÚSPĚŠNOSTI
Vytvořit a implementovat koncepci ke snížení studijní neúspěšnosti s přihlédnutí
k příslušné metodice MŠMT upravující ukazatele kvality a výkonu výkonné části
institucionálního financování veřejných vysokých škol.
Naplnění cíle
• Koncepce snížení studijní neúspěšnosti a její implementace.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 4:

VYTVOŘIT NABÍDKU MOOC KURZŮ JAKO DOPLŇKU V OBLASTI
CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Podpořit moderní metody distančního vzdělávání v rámci CŽV, a to formou otevřených výukových kurzů MOOC (Massive Open Online Courses). S ohledem na potřebu
podpory moderních pedagogických metod, v jejichž případě je výuka zaměřená na
studenta, learner-centered approach a využití informačních a komunikačních technologií, nabídnout kurzy MOOC zaměřené na plnění třetí role univerzity, a to formou
odborných kurzů reflektujících aktuální témata.
Naplnění cíle:
• Vytvořit nabídku MOOC ve vybraných oblastech tak, aby v této formě
vzdělávání byly zastoupeny všechny součásti SU.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 5:

ROZVÍJET SLUŽBY UCHAZEČŮM O STUDIUM A STUDENTŮM
SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Podpořit aktivity směřující k odstranění bariér v přístupu ke studiu systematickým
rozvojem univerzitního prostředí. Podpořit aktivity zaměřené na uchazeče o studium se specifickými potřebami a systematicky rozvíjet nástroje podpory studentů se
specifickými potřebami v rámci výukového procesu na SU v souladu s projekty OP
VVV ESF a OP VVV ERDF. Zlepšit dostupnost informací o podmínkách a možnostech
studia jednotlivých studijních programů SU.
Naplnění cíle:
• Analyzovat přístupnost studijních programů SU pro uchazeče se specifickými potřebami.
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• Realizovat “Den otevřených dveří Poradenského a kariérního centra”
pro uchazeče o studium se specifickými potřebami.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 6: ROZŠÍŘIT NABÍDKU PORADENSKÝCH SLUŽEB
Rozšířit nabídku poradenských služeb implementací dalších forem poradenství
v rámci rozvoje Poradenského a kariérního centra v souladu s projektem OP VVV
ESF. Propagovat nové formy poradenské činnosti PK centra v oblasti sociálního
poradenství a poradenství pro podporu studijní úspěšnosti, a to pro cílové skupiny:
uchazeči o studium, studenti, absolventi a zaměstnanci SU.
Naplnění cíle:
• Rozšíření nabídky stávajících poradenských služeb o další formy
poradenství.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 7:

ROZŠÍŘIT KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ SU V OBLASTI PODPORY
A VÝUKY STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Systematicky rozvíjet a posilovat kompetence akademických a neakademických
pracovníků SU při práci se studenty se specifickými potřebami, a to v oblasti podpory, komunikace a výuky. Realizovat vzdělávací kurzy a interaktivní workshopy
zaměřené na podporu rozvoje inkluzivního prostředí na SU, na efektivní komunikaci
a na metody výuky studentů se specifickými potřebami na všech součástech SU,
a to vše v souladu s projektem OP VVV ESF.
Naplnění cíle:
• Realizace vzdělávacích kurzů a interaktivních workshopů.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019
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Prioritní oblast 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost
CÍL 1:
INOVACE OPATŘENÍ K PODPOŘE PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
V návaznosti na připravovanou metodiku hodnocení výzkumných organizací pro
segment veřejných vysokých škol provést revizi motivačních nástrojů pro podporu
publikační činnosti.
Indikátory naplnění
• Revidované vnitřní normy na úrovni univerzity nebo součástí.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2019
CÍL 2: DALŠÍ ROZVOJ VYDAVATELSKÝCH A EDIČNÍCH AKTIVIT SU
Nadále zvyšovat kvalitu všech periodik vydávaných na SU, podporovat jejich
začleňování do systému DOI a zaindexování do standardních mezinárodních
databází.
Indikátory naplnění
• Začlenění časopisu Social Pathology and Prevention do databáze ERIH+.
• Systematizace užívání DOI pro časopisy vydávané na SU.
Zodpovědné osoby
Vedoucí příslušných součástí.
Termín
31. 12. 2019
CÍL 3:

ZÍSKÁVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA TVŮRČÍ
ČINNOST Z EXTERNÍCH ZDROJŮ
Předložit žádosti o projekty GAČR, TAČR a dalších poskytovatelů s počátkem řešení
v roce 2020.
Indikátory naplnění
• 10 podaných žádostí.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, prorektor pro rozvoj, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2019
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CÍL 4:

PODPORA DALŠÍHO ROZVOJE PARTICIPACE NA VÝZNAMNÝCH
MEZINÁRODNÍCH
PROJEKTECH
A
KONKURENCESCHOPNOSTI
NA EVROPSKÉ A SVĚTOVÉ ÚROVNI
Nadále podporovat rozvoj špičkových vědeckých výzkumů a excelentní tvůrčí
činnosti v podobě participace na významných evropských či světových projektech
a účasti pracovníků a studentů SU na těchto projektech.
Indikátory naplnění
• Pokračování účasti SU na přípravě a realizaci vesmírných misí a dalších
rozsáhlých fyzikálních projektů, související výstupy v RIV.
• Realizace mezinárodních uměleckých projektů, související výstupy v RUV.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro rozvoj.
Termín
31. 12. 2019

Prioritní oblast 3: Vztahy k vnějšímu prostředí
CÍL 1:

DÁLE UPEVNIT SPOLUPRÁCI SU S EXTERNÍMI SUBJEKTY PŘI ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Nadále spolupracovat s externími subjekty při využití financování z OP VVV
a dalších programů externích poskytovatelů, nastartovat spolupráci u dalších dosud
nezapojených ústavů a kateder.
Naplnění cíle:
• Projekty připravené ve spolupráci s externími subjekty akademické, veřejné
i firemní sféry.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro rozvoj, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 2: ROZVÍJET KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI SU S JEJÍMI ABSOLVENTY
Realizovat šetření zaměřená na hodnocení studia a uplatnitelnost na trhu práce
ze strany absolventů SU. Podpořit rozvoj funkcionalit Portálu absolventů SU, jakými
jsou newsletter či nástroje pro analýzu zpětné vazby a zapojit absolventy do výuky
a realizace odborných aktivit na součástech SU, a to v souladu s projektem OP VVV
ESF.
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Naplnění cíle:
• Hodnocení výuky na SU ze strany absolventů.
• Hodnocení uplatnitelnosti absolventů SU.
• Rozvoj Portálu absolventů SU.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 3: POSILOVAT VAZBY NA STŘEDNÍ ŠKOLY V REGIONU
Prohloubit spolupráci se středními školami a rozšířit síť spolupracujících škol.
Naplnění cíle:
• Realizované workshopy, přednášky, exkurze a další akce.
Zodpovědné osoby
Vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 4:

ROZVÍJET SPOLUPRÁCI SE STATUTÁRNÍMI MĚSTY OPAVA A KARVINÁ
A S MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
Udržovat a rozvíjet komunikaci s představiteli statutárních měst, v nichž sídlí Slezská univerzita, s představiteli Moravskoslezského kraje a iniciovat další společné aktivity, které budou směřovat k naplňování třetí role univerzity.
Naplnění cíle:
• Realizované společné aktivity a projekty.
Zodpovědné osoby
Rektor, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 5:

PODPOŘIT SPOLUPRÁCI SE ZAMĚSTNAVATELI PODNIKATELSKÉHO
I VEŘEJNÉHO SEKTORU
Reflektovat poptávku zaměstnavatelů na základě realizovaných šetření v rámci projektu OP VVV ESF, implementovat závěry a doporučení zaměřená na inovaci a rozvoj
studijních programů, a to s ohledem na reálné požadavky subjektů trhu práce. Zahájit vícestranné rozhovory mezi zástupci zaměstnavatelů a zástupci SU, jež budou
zaměřeny na sdílení zkušeností a rozvoj vzdělávacího procesu na SU. Podpořit rozvoj
funkcionalit Kariérního portálu SU, zejména pak modulu Business Gate a profilů pří10
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stupných zaměstnavatelům.
Naplnění cíle:
• Implementace závěrů a doporučení k rozvoji výuky na SU.
• Rozvoj Kariérního portálu SU.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 6: DOBUDOVAT KOMPLEXNÍ DATABÁZI SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ
Dobudovat komplexní databázi, jejíž součástí budou všechny subjekty, které aktivně
spolupracují se Slezskou univerzitou v Opavě a jejími součástmi.
Naplnění cíle:
• Dobudování Databáze spolupracujících subjektů
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, prorektor pro rozvoj, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019

Prioritní oblast 4: Kvalita
CÍL 1:
DALŠÍ ROZVOJ SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Vyhodnotit dosavadní fungování nově zavedeného celouniverzitního systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na úrovni univerzity
i jednotlivých součástí a případně realizovat opatření vedoucí k jeho zlepšení.
Indikátory naplnění
• Vyhodnocení fungování systému.
• Návrh a realizace opatření či úprav ve vnitřních předpisech a normách.
Zodpovědné osoby
Místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení, vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2019
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CÍL 2: INTEGRACE NOVÉ SOUČÁSTI DO STRUKTURY UNIVERZITY
Na základě analýz provedených v roce 2018 realizovat vyčlenění ÚF FPF jako nového
vysokoškolského ústavu a zajistit jeho plnou integraci do struktury univerzity.
Indikátory naplnění
• Vyčlenění ÚF jako samostatného vysokoškolského ústavu.
• Potřebné revize vnitřních předpisů SU.
• Zajištění potřebných kroků v oblastech administrativy, hospodaření,
akreditací a dalších.
Zodpovědné osoby
Rektor, vedoucí dotčených součástí.
Termín
31. 12. 2019

CÍL 3: IMPLEMENTACE NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
V návaznosti na výsledek výběrového řízení zavést nový informační systém univerzity (NIS), plně jej implementovat do všech relevantních činností SU a důsledně jej
využít pro systematické monitorování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na univerzitě.
Indikátory naplnění
• Zavedení NIS a jeho napojení na procesy jak v oblasti studijní agendy,
tak i v dalších oblastech.
• Nastavení procesů k využití NIS pro sledování všech relevantních ukazatelů
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností SU.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí CIT, vedoucí součástí, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení.
Termín
31. 12. 2019

Prioritní oblast 5: Internacionalizace
CÍL 1:
POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍHO ROZMĚRU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Rozšíření nabídky předmětů v cizím jazyce a studijních programů v angličtině.
Indikátory naplnění
• Rozšíření studijní nabídky o 19 předmětů v cizím jazyce.
• Zahájení přípravy bakalářského studijního programu v angličtině v oblasti
ekonomie.
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Zodpovědné osoby
Prorektor pro vědu a zahraniční styky, děkani.
Termín
31. 12. 2019
CÍL 2: PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Připravit žádosti o projekty v rámci programu Horizon 2020, SciEx, Norské fondy, CEEPUS, Visegrád Fund, KA2 Erasmus+ či v rámci obdobných mezinárodních
programů.
Indikátory naplnění
• 4 podané žádosti.
Zodpovědné osoby
Prorektor pro rozvoj, vedoucí příslušných součástí a ústavů.
Termín
31. 12. 2019
CÍL 3: POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍCH MOBILIT AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Zintenzivnit mezinárodní mobilitu akademických pracovníků, včetně vědecko-výzkumných pobytů na uznávaných zahraničních institucích a působení renomovaných zahraničních odborníků na SU.
Indikátory naplnění
• Realizace 4 výjezdů akademických pracovníků na uznávané zahraniční
instituce za účelem vytvoření konkrétního publikačního výstupu, nebo
příjezdu renomovaných zahraničních odborníků na FPF.
• Obsazení místa zahraničního profesora na FVP v rozsahu 3 člověkoměsíců
ročně.
• Realizace 2 krátkodobých stáží zahraničních pracovníků a doktorandů
na FVP.
• Vyhodnocení fungování sítě partnerských institucí OPF v oblasti
mezinárodních mobilit.
• Působení minimálně 1 konzultanta pro doktorandy v rámci výzkumných
center ÚF.
Zodpovědné osoby
Vedoucí příslušných součástí.
Termín
31. 12. 2019
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CÍL 4: POSILOVAT MEZINÁRODNÍ OTEVŘENOST UNIVERZITY
Na každé součásti SU obsadit v roce 2019 alespoň jedno pracovní místo na základě
mezinárodně otevřeného výběrového řízení.
Indikátory naplnění
• Počet vypsaných výběrových řízení na součástech.
Zodpovědné osoby
Vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2019

CÍL 5: PODPORA MOBILIT STUDENTŮ
Zlepšit jazykové kompetence studentů před výjezdem na zahraniční mobilitu
a podpořit integraci studentů přijíždějících na univerzitu v rámci zahraničních
mobilit.
Indikátory naplnění
• Vytvoření celkem 2 nových studijních předmětů zaměřených na kulturní
a jazykovou přípravu pro dlouhodobý pobyt v zahraničí a na lepší integraci
přijíždějících studentů.
Zodpovědné osoby
Děkan FVP.
Termín
31. 12. 2019

Prioritní oblast 6: Lidské zdroje
CÍL 1:

POSTUPNÁ IMPLEMENTACE STANDARDU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
(HR STRATEGIE)
Zabezpečit postupné prosazování standardu řízení lidských zdrojů do personální
práce a do způsobů řízení na všech úrovních organizační struktury univerzity.
Naplnění cíle
• Přijaté standardy řízení lidských zdrojů.
Zodpovědné osoby:
Rektor, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
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CÍL 2:

ZKVALITŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ STRUKTURY AKADEMICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Úspěšně dokončit alespoň 4 habilitační řízení kmenových pracovníků SU.
Indikátory naplnění
• Počet ukončených habilitačních řízení kmenových pracovníků SU.
Zodpovědné osoby
Vedoucí součástí.
Termín
31. 12. 2019

Prioritní oblast 7: Hospodaření
CÍL 1:
ZEFEKTIVNĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH PROCESŮ
Připravit a realizovat organizační změny související s centralizací účetní a ekonomické agendy a současně implementovat do hospodářských procesů nové technologie, spojené zejména s elektronizací oběhu účetních dokladů a změnou knihovního
IS.
Naplnění cíle
• Realizovaná organizační změna.
• Funkční elektronický systém oběhu účetních dokladů.
• Nový knihovní IS.
Zodpovědné osoby:
Kvestor, vedoucí součástí, vedoucí knihovny.		
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 2: ROZVOJ INFRASTRUKTURY UNIVERZITY
Pokračovat v realizaci významných investičních aktivit, zejména v rámci projektů
financovaných z OP VVV.
Naplnění cíle
• Splnění plánu investic.
Zodpovědné osoby
Kvestor, vedoucí příslušných součástí.
Termín:
31. 12. 2019
Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
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Prioritní oblast 8: Image
CÍL 1: POKRAČOVAT V IMPLEMENTACI MARKETINGOVÉ STRATEGIE SU
Pokračovat v implementaci Marketingové strategie Slezské univerzity.
Naplnění cíle
• Implementace Marketingové strategie SU a jednotlivých součástí.
Zodpovědné osoby
Rektor, vedoucí oddělení vztahů s veřejností, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 2:

POKRAČOVAT V ZINTENZIVNĚNÍ PROPAGACE SU U STUDENTŮ
STŘEDNÍCH ŠKOL
Spolupracovat se středními školami a komunikovat s potenciálními uchazeči
o studium.
Naplnění cíle
• Další posílení cílené propagace studia na SU u zájemců o studium.
Zodpovědné osoby
Vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
CÍL 3:

AKTIVNÍ VYSTUPOVÁNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY
V REGIONÁLNÍCH I CELONÁRODNÍCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH
Zvýšit počet aktivních vystoupení akademických pracovníků univerzity jak v regionálních, tak v celonárodních sdělovacích prostředcích.
Naplnění cíle
• Počet aktivních vystoupení.
Zodpovědné osoby
Vedoucí oddělení vztahů s veřejností, vedoucí součástí.
Termín:
31. 12. 2019
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CÍL 4:

POSÍLENÍ KOMUNIKACE S ABSOLVENTY SU PROSTŘEDNICTVÍM
ABSOLVENTSKÉHO PORTÁLU
Posílit komunikaci s absolventy Slezské univerzity v Opavě prostřednictvím zpráv
a aktivit zveřejněných na Absolventském portálu Slezské univerzity v Opavě.
Naplnění cíle
• Počet zveřejněných zpráv
Slezské univerzity v Opavě.

a

aktivit

na

Absolventském

portálu

Zodpovědné osoby
Vedoucí oddělení vztahů s veřejností.
Termín:
31. 12. 2019

ZÁVĚR
Tento dokument je výsledkem konsensu všech součástí Slezské univerzity v Opavě.
Byl projednán v kolegiu rektora dne 2. 10. 2018, Vědeckou radou SU dne 3. 10. 2018,
schválen Správní radou SU per rollam dne 25. 10. 2018 a schválen Akademickým
senátem SU dne 16. 10. 2018.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Zkratka význam zkratky
CEEPUS		
CIT		
CŽV		
DOI		
ERDF		
ERIH		
ESF		
FPF		
FVP		
GAČR		
HR		
ITF		
IS		
KA		
MOOC		
MŠMT ČR
MÚ		
NIS		
OP 		
OP VVV		
OPF		
PKC		
PRSZ		
RIV		
RUV		
SR SU		
SU		
TAČR		
ÚF		
VR SU		
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Central European Exchange Programme for University Studies
Centrum informačních technologií
Celoživotní vzdělávání
Digital Object Identifier
European Regional Development Fund
European Reference Index for the Humanities
Evropský sociální fond
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Grantová agentura České republiky
Human Resources
Institut tvůrčí fotografie
Informační systém
klíčová aktivita
Massive Open Online Course
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Matematický ústav v Opavě
Nový informační systém
Operační program
Operační program věda, výzkum, vzdělávání
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Poradenské a kariérní centrum
Plán realizace strategického záměru
Rejstřík informací o výsledcích
Registr uměleckých výstupů
Správní rada Slezské univerzity v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Technologická agentura České republiky
Ústav fyziky
Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě
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