
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA: 
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Ě 

 

Rozvojový projekt na rok 2010 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 2. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělání 

Podprogram: e) Podprogram na podporu zavádění ECTS, přípravu na získání certifikátu Evropské komise „ECTS 
Label“ 

Název projektu: 
 
Revitalizace dalších SP a SO na OU v souladu s ECTS 
 

Období řešení projektu: Od: 1/2010 Do: 12/2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 2 600 2 600 0 

Čerpáno 2 600 2 600 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Ostravská univerzita v Ostravě  Ostravská univerzita v Ostravě 

Adresa/Web: Dvořákova 7, Ostrava / www.osu.cz Dvořákova 7, Ostrava / www.osu.cz 

Telefon: 724 330 729  724 330 729 

E-mail: Iva.malkova@osu.cz Iva.malkova@osu.cz 

 

Jméno rektora: Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. 

Podpis:  
 

Datum: 10. 1. 2011 

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

 Ostravská univerzita se zavázala inovovat popisy předmětů (profil absolventa, Learning 
outcomes, učební metody, zkušební metody, zátěž studenta a na ní vázané kreditní 
hodnocení) – SPLNĚNO; přeložit inovavané popisy předmětu do angličtiny – SPLNĚNO; 
prezentovat inovované studijní programy a studijní obory na portálu a na webových 
stránkách – SPLNĚNO; zpřesnit Řád kreditního systému – SPLNĚNO; připravovat 
podmínky pro podání žádosti o ECTS Label – SPLNĚNO; spolupracovat na přípravě 
Národních kvalifikačních rámců – SPNĚNO.  
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 Ostravská univerzita inovovala popisy předmětů (profil absolventa, Learning outcomes, 
učební metody, zkušební metody, zátěž studenta a na ní vázané kreditní hodnocení) u 46 
studijních oborů na všech šesti fakultách univerzity. Do inovací bylo zapojeno a odměněno 
205 akademických a administrativních pracovníků OU včetně doktorandů. Inovované 
popisy byly vloženy do systému STAG a zobrazují se v popisech předmětů na Portálu OU. 
Do angličtiny byly přeloženy informace o předmětech u 44 oborů, anglická verze byla 
vložena do STAGu a je připraveno její zobrazení na webových stránkách ve struktuře 
požadované ECTS Labelem. Je naplňována struktura SP a SO na webech OU.  Řád 
kreditního systému odvíjí váhu kreditu od celkové zátěže studenta, která je přesně 
definována v popisu jednotlivých předmětů. Všechny kroky (inovace studijních oborů, 
překlady popisů předmětů do angličtiny, překlad základních řádů do angličtiny, kontrola 
vložených a zveřejněných informací, připravený Řád kreditního systému na OU) směřovaly 
k tomu, aby v květnu 2011  podala OU žádost o ECTS Label. Informace o Národních 
kvalifikačních rámcích, o popisech studijních oblastí byl předávány na OU (prorektorka OU 
předsedkyní jedné z pracovních skupin, která se problémem zabývala).  
 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 

 
  č. 

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1   

2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   



 
 

   

   

 
 
 
 

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
 

 

 

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 
(vyplnit za celý projekt) 

 

 

 
Přidělená dotace 

na řešení projektu 
- ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 0 0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)   

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení)   

1.3 Stavební úpravy   

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 2 600 2 600 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 1 523 1 422 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  1 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

517 482 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 50  

2.5 Služby a náklady nevýrobní  450 643 

2.6 Cestovní náhrady 10  

2.7 Stipendia 50 52 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  2 600 2 600 

 
 

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 



 
 

Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

2.1 Odměny 1422 

2.2 Dohoda o pracovní činnosti 1 

2.3 Zákonné odvody 482 

2.5 Překlady 643 

2.7 Stipendia 52 

   

   

   

 


