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1. Vzdělávací činnost
Vzdělávací činnost ve všech stupních akreditovaných studijních programů bude nadále
představovat hlavní činnost univerzity. Strategické cíle OU pro rok 2006 v této oblasti
činnosti budou zaměřeny na nastartování realizací priorit univerzity a utváření podmínek,
které se zaměří na vymezení kvalitativních hledisek, jimiž se nové i existující studijní
programy a obory začnou zhodnocovat.
1.1. Vytvoříme podmínky pro zajištění technického zázemí IS STAG tak, aby se
začaly připravovat jednotlivé moduly a modulární studijní obory
v prezenčním, kombinovaném, ale i celoživotním vzdělávání vycházející
z principu multidisciplinarity. Vzniknou první bakalářské i navazující
magisterské studijní obory tohoto charakteru (návaznost na Rozvojový projekt
OU).
1.2. Udržíme podobu a povahu stavu restrukturovaných studijních programů.
1.3. V souvislosti s reakreditacemi studijních oborů v roce 2006 zahájíme optimalizaci
zejména bakalářských, případně magisterských studijních programů a oborů s cílem
profilovat jednotlivé fakulty a univerzitu a ve snaze snížit objem povinné a pasivní
výuky,
minimalizovat
roztříštěnost
struktury
kurzů
jednotlivých
oborů a v maximální míře využít kurzů a modulů ostatních fakult.
1.4. V souladu s výše uvedenými zásadami se zaměříme na kvalitu předkládaných
reakreditací. Ostravská univerzita v roce 2006 zavede a prověří základní ukazatele
standardní metodiky pro komplexní posuzování kvality přípravy a realizace
studijních programů a oborů, založené jak na kvalitativních, tak i kvantitativních
ukazatelích. Pilotně odzkoušíme systém pro pravidelné vyhodnocování těchto
ukazatelů v rámci systému řízení a financování univerzity a jednotlivých fakult.
1.5. V roce 2006 budeme pokračovat v přípravě a akreditaci (cca 2) doktorských
studijních programů a oborů v cizím jazyce s cílem zvýšit počty zahraničních
studentů studujících na naší univerzitě.
1.6. V roce 2006 bude univerzita ve spolupráci a součinnosti s Fakultní nemocnicí
nadále zajišťovat veškeré podmínky pro praxi studentů studujících zdravotnické
obory.
1.7. V roce 2006 zavedeme základní ukazatele systému univerzitní interní evaluace
nových studijních programů. Systém bude vycházet ze standardních ukazatelů
kvality, efektivity, potenciálního zájmu a očekávaných přínosů. Tento systém
využijeme i pro interní evaluaci stávajících studijních programů s cílem mj.
postupně ukončit činnost těch programů, které těmto parametrům dlouhodobě
neodpovídají.
1.8. Nové studijní programy a obory všech stupňů budeme vytvářet důsledně na
základě komplexního posouzení možných efektů těchto programů, včetně srovnání
předpokládaných výnosů a nákladů.
1.9. Ostravská univerzita bude i v roce 2006 směřovat ke zvyšování počtu studentů. Při
přijímání nových studentů budeme však respektovat limit navýšení financovaný
v rámci státní dotace. Studenty nad tento limit budeme přijímat převážně do
placených forem celoživotního vzdělávání, realizovaných v rámci akreditovaných
studijních programů s možností následného přijetí do prezenční formy studia.
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1.10.Univerzita bude i v roce 2006 zabezpečovat akreditaci studijních programů a
oborů v kombinované formě studia s využitím prvků e-learningu. Budeme
unifikovat a optimalizovat procesy realizace těchto forem výuky (návaznost na
Rozvojový projekt OU).
1.11.V roce 2006 zkvalitníme podmínky pro studium zdravotně postižených
studentů. Připravíme nabídku vzdělávání v akreditovaných studijních
programech pro zdravotně postižené studenty (návaznost na Rozvojový
projekt OU).
1.12.Univerzita zahájí v roce 2006 realizaci organizačních jednotek, které zlepší
komunikaci, koordinaci přípravy a realizace kurzů celoživotního vzdělávání
v rámci univerzity a zajistí informovanost veřejnosti.
1.13.Univerzita v roce 2006 razantně vstoupí do jednání s krajským úřadem o
možné koordinaci dosavadního systému postgraduálního vzdělávání učitelů v
kraji. Tak, aby si vybudovala výlučné postavení v této oblasti (návaznost na
Rozvojový projekt OU).

2. Věda, výzkum a umělecká činnost
V průběhu roku 2006 budou na OU podporovány vědeckovýzkumné činnosti v souladu se
zaměřením prioritních univerzitních vědeckovýzkumných oblastí, zvýšené úsilí bude věnováno
k dosažení výraznější účasti při řešení grantových projektů podporovaných ze zdrojů ČR i ze
zahraničí; bude vytvořena dostatečná podpora pro mladé a začínající vědeckovýzkumné
pracovníky a mladé umělce.
2.1. V roce 2006 budou dále rozvíjeny vědeckovýzkumné aktivity na řešeném
výzkumném záměru MSM6198898701 „Logické a algebraické metody pro
zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování“
včetně vytváření adekvátních podmínek pro jejich realizaci.
2.2. Ostravská univerzita se zapojí do projektů výzkumných center formou
spoluřešitelství a bude usilovat o zvýšení počtu řešených vědeckovýzkumných
projektů evidovaných v CEP.
2.3. V roce 2006 bude stabilizována situace Ústavu pro regionální studia OU jako
významného výzkumného centra univerzity.
2.4. V souvislosti s vyhlášenou soutěží na výzkumné záměry budou předloženy nové
projektové žádosti.
2.5. V roce 2006 bude restrukturalizován Interní grantový systém OU s cílem dosáhnout
efektivnější podpory špičkového výzkumu mladých a začínajících pracovníků ve
vědě a výzkumu a vynikajících mladých umělců.
2.6. Bude zpracován Etický kodex výzkumu na OU s předpokládanou účinností od roku
2007.
2.7. V průběhu roku 2006 bude vytvořen interní systém hodnocení vědeckovýzkumných
výsledků jednotlivých univerzitních pracovišť jako nástroj hodnocení kvality
v oblasti vědy a výzkumu.
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2.8. Bude reorganizován rektorátní úsek vědy, umělecké činnosti a zahraničních vztahů
ve smyslu širší implementace principů procesního řízení.
2.9. Budou i nadále podporovány vynikající publikační výstupy v rámci univerzitní
Edice UNIVERSUM.
2.10. Ostravská univerzita i v roce 2006 bude usilovat o spolupráci se zahraničními
institucemi s cílem dosažení účasti v 6.rámcovém programu.

3. Internacionalizace
Zapojení akademických pracovníků naší univerzity do mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
se realizuje převážně prostřednictvím mezinárodních programů. OU v průběhu roku 2006
zvýší míru spolupráce s partnerskými zahraničními institucemi a intenzivněji se zapojí do
programů mezinárodní spolupráce.
3.1. Rok 2006 povede k navýšení objemu mobilit v rámci programu Socrates/Erasmus
na OU nejméně o 10%; dále budeme usilovat o výraznější zapojení do programů
Socrates/Mundus a Leonardo da Vinci.
3.2. OU připraví semináře a informační setkání korespondující s mezinárodními
projekty a mobilitami.
3.3. V roce 2006 posílíme spolupráci se zahraničními partnery na tematických
projektech, budeme i nadále usilovat o účast v programech EU-USA, EU-Vietnam,
ASIA-LINK, apod.
3.4. Univerzita vytvoří podmínky pro zahájení projektu Centra česko-asijské
spolupráce.
3.5. OU se zaměří na zvyšování počtu zahraničních studentů v akreditovaných
studijních programech tak, aby jejich podíl dosáhl 2% z celkového počtu.

4. Obecné podmínky pro činnost, řízení, rozvoj
Centrum informačních technologií
V roce 2006 bude CIT realizovat především následující činnosti:
4.1. Další budování optického připojení u nepřipojených budov.
4.2. Pokračování v integraci IS.
4.3. Organizační podporu realizace bezpečnostní politiky OU, prosazování systému
managementu bezpečnosti informací (ISMS) v rámci bezpečnostní politiky OU.
4.4. Analýzu a implementaci jednotného informačního systému OU se
začleněním
DMS (Document Management System) včetně Workflow managementu a spisové
služby.

Univerzitní knihovna
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V roce 2006 bude UK realizovat především následující činnosti:
4.5. Vypracuje specifikaci technických, personálních a finančních požadavků pro
přechod UK na nový knihovnicko-informační systém nové generace včetně časového
harmonogramu implementace.
4.6. Vytipuje nové agendy a služby s využitím možností nového IS, zejména:
elektronická komunikace s dodavateli literatury, novinková služba na základě
uživatelských profilů, zpřístupňování dokumentů v elektronické plnotextové podobě,
automatizovaná e-mailová a SMS komunikace s uživateli.
4.7. Dokončí výstavby lokálního systému archivace a zpřístupňování vysokoškolských
kvalifikačních prací studentů a vysokoškolských pracovníků a spolupráce na budování
národního archivu e-disertací.

Materiální a prostorové zajištění
Pro plnění úkolů ve vzdělávací, vědeckovýzkumné a umělecké činnosti bude pokračovat
realizace „Návrhu podprogramu 5 – Rozvoj materiálně technické základny Ostravské
univerzity.“ v roce 2006 v následujících akcích:
4.8. Univerzita dokončí rekonstrukci objektu „Mlýnská 5, Ostrava“.
4.9. Univerzita zahájí výstavby objektu „Chittussiho 10 - II. Etapa“.
Rozsah prací realizovaných v roce 2006 lze těžko odhadnout, protože ještě není zcela
jasné, zda MŠMT zaregistruje tuto akci ještě před vlastním zakoupením nemovitostí,
které nejsou dosud ve vlastnictví OU.
4.10. Budou zahájeny práce spojené s rekonstrukcí objektu gynekologie v areálu
Zábřeh.
4.11. investiční zájmy OU budou dále realizovány v souladu s doporučením Investiční
komise OU a rozhodnutím vedení OU.
4.12.bude ukončena analýza využití výukových a kancelářských prostor na OU. Na
základě uvedené analýzy budou navržena opatření, která by měla zvýšit efektivnější
využití těchto prostor a snížit tlak na požadavky na získání prostor nových.

Vývoj organizační struktury
S přihlédnutím ke stávající kvalifikační struktuře akademických pracovníků a nutnosti zajistit
akreditace, uspokojit zájem studentů, jakož i vznik mezioborových studijních oborů a
výzkumných týmů, je čím dál aktuálnější nutnost stávající organizační strukturu přizpůsobit
uvedeným trendům a v roce 2006 realizovat následující úkoly:
4.13. S ohledem na dlouhodobý zájem zahraničních studentů o studium na IpUS a
nutnosti zajistit efektivněji akreditace na IpUS, bude rovněž zahájena analýza,
jejímž cílem bude posoudit možnost transformace IpUS na fakultu.
4.14. V souladu s dalším rozvojem ZSF a potenciálním vznikem nových fakult bude
v roce 2006 zpracována studie na komplexní využití areálu Zábřeh.
4.15. Budou pokračovat práce spojené s dalším rozvojem celoživotního vzdělávání a
ujasnění budoucí koncepce této formy vzdělávání na OU. V souvislostí s tím
bude nutné rozhodnout o dalším využití objektu na ul. Fráni Šrámka.
4.16. V organizační struktuře OU budou provedeny změny s ohledem na efektivní
využívání finančních prostředků, zkvalitnění služeb a propagace OU v tuzemsku i
v zahraničí.
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Rozdělování vnitřních zdrojů
4.17. V první polovině roku 2006 bude připraven harmonogram tvorby nových
pravidel rozpočtu pro rok 2007 - zvláště v oblasti dotačních a rozvojových
koeficientů; ve vazbě na systém hodnocení a organizace vědeckovýzkumné
činnosti; ve směru omezení vzájemné konkurence fakult, blokování zbytečných
duplicit. V následné diskusi bude pokračovat optimalizace rozpočtových
pravidel. Dále je nutné současný systém „nákupu“ služeb rektorátních útvarů
modifikovat tak, aby byl reálným nástrojem ovlivňujícím kvalitu poskytovaných
služeb.

Závěrečná ustanovení
Aktualizovaný Dlouhodobý záměr pro rok 2006 je součástí a strategickou aplikací
Dlouhodobého záměru na roky 2006 – 2010.
Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2006 odpovídá mezinárodním úmluvám v rámci
Boloňské smlouvy, je v souladu se vzdělávací politikou MŠMT, s Národní politikou
výzkumu a vývoje ČR v roce 2004 – 2008, je v souladu se strategickým rozvojem
Moravskoslezského kraje.
Aktualizovaný Dlouhodobý záměr pro rok 2006 je připraven v souladu s platnými právními
předpisy, k případným změnám by mohlo dojít po přijetí nových právních norem pro
univerzitní studium v ČR.
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