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Úvod
Aktualizace Dlouhodobého záměru činnosti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
na rok 2008 vychází z:
• Dlouhodobého záměru Ostravské univerzity v Ostravě na období 2006 – 2010
• Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na období let
2006-2010
• Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

1 Vzdělávací činnost
1. Akreditace nových studijních oborů
Připravíme k akreditaci a následné realizaci nové studijní obory:
a) bakalářské: Andragogika, Řízení školy a evaluace vzdělávání, Pedagogika se
zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání,
Pedagogické studium, Výtvarná výchova (jednooborové studium),
b) navazující magisterské: Učitelství pedagogiky pro SŠ, Speciální pedagogika
(dvouoborové studium), Tělesná výchova (dvouoborové studium), Učitelství
hudební výchovy pro SŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ, Bohemistika v praxi,
Rekreologie, Preprimární pedagogika, Výtvarná výchova (jednooborové
studium),
c) doktorské: Teorie vyučování matematiky
2. Rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia
Připravíme k akreditaci a následné realizaci kombinované formy stávajících studijních
oborů v prezenční formě:
a) bakalářské: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Vychovatelství,
b) navazující magisterské: Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ, Učitelství
výchovy ke zdraví pro SŠ.
3. Celoživotní vzdělávání
Připravíme k realizaci nové studijní kurzy celoživotního vzdělávání v rámci
akreditovaných bakalářských studijních oborů Rekreologie.
Dokončíme realizaci jednotného systému organizačního zabezpečení kurzů celoživotního
vzdělávání v rámci akreditovaných studijních oborů.
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4. Projekty v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Na základě výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost budeme
aktualizovat konkrétní projekty.
5. Modulární struktury
Na základě analýzy realizace modulárních struktur na PdF v akademickém roce 2006/07
provedeme aktualizace modulů a modulárního oboru Asistent pedagoga pro akademický
rok 2008/09.
6. Zavedení kreditního systému do doktorských studijních programů, příprava ECTS
Label
Aktivně se zapojíme do celouniverzitního systému realizace zavedení kreditního systému
do doktorských studijních programů a přípravy ECTS Label.
7. Podpora osob se specifickými potřebami
V souladu s postupem OU budeme pokračovat v podpoře studentů a uchazečů o studium
se specifickými potřebami – nabídneme obory vhodné pro konkrétní typy speciální
potřeby, přizpůsobíme informační a studijní materiály a formu prezentace uchazečů a
studentů během přijímacího řízení i celého studia.

2 Vědeckovýzkumná a umělecká činnost
1. Vytvořit výzkumné předpoklady pro získání akreditací doktorských studijních
programů sociální pedagogiky a didaktiky matematiky. Zároveň připravíme podmínky
pro administrativní sjednocení doktorských studijních programů na PdF OU.
2. Dokončíme proces vzniku a realizace činností v letošním roce založených fakultních
center výzkumu. Podpoříme cílené aktivity těchto center, které povedou k jejich
stabilizaci a produkci výsledků.
3. Zapojíme se do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s cílem
podpory nových studijních programů navazujících na činnost výzkumných center
fakulty.
4. Na základě pilotního ověřování hodnocení akademický pracovníků na OU
využijeme
těchto výsledků pro jejich aplikaci do podmínek PdF OU.

3 Internacionalizace
Chceme, aby se PdF v maximální míře připravila a využila možnosti programu LLP, zvýšila
svou prestiž respektovaného partnera v oblasti mobilit studentů, akademických a
administrativních pracovníků a v oblasti mezinárodních výzkumných projektů.
1. Budeme usilovat o navýšení počtu bilaterálních dohod a o optimalizaci skladby
stávajících dohod v oblasti programu celoživotního vzdělávání LLP – Erasmus,
Comenius, Leonardo da Vinci. Budeme usilovat o zapojení se do nových aktivit
spojených s možnostmi LLP včetně pracovních stáží na zahraničních institucích.
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2. Zvýšíme atraktivitu svých studijních programů pro zahraniční studenty rozšířením
nabídky výukových kurzů v cizích jazycích a vytvářením výukových modulů pro
zahraniční studenty. Budeme podporovat aktivity pedagogů usilujících o rozšíření
nabídky předmětů v cizím jazyce.
3. Budeme podporovat úsilí akademických pracovníků ve věci odborné prezentace
PdF v zahraničních časopisech včetně časopisu The New Educational Review, na
prestižních mezinárodních odborných fórech a při řešení mezinárodních výzkumných
projektů.

4 Ovlivňování společenské praxe
Fakulta svým zakotvením v konkrétním regionu bude usilovat především o větší angažovanost
v procesech ovlivňování vzdělávací praxe a kulturního života kraje.
1. Zapojíme se do procesu kurikulární reformy základního a středního vzdělávání
školící, poradenskou, metodickou, badatelskou a kritickou aktivitou.
2. Posílíme v souladu s univerzitním záměrem systém pravidelného informování
regionální veřejnosti o aktivitách fakulty.
3. Budeme úzce spolupracovat s fakultními školami a školskými zařízeními na řešení
aktuálních problémů školské praxe v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.

5 Organizace, řízení, financování a rozvoj činností fakulty
Organizační struktura fakulty
1. Fakulta přijme taková organizační opatření, aby byl zajištěn dlouhodobý a stabilní
rozvoj fakulty.
Financování fakulty
2. Fakulta stanoví doplňující kriteria pro odměňování zaměstnanců a zajistí transfer
těchto kriterií do mzdové oblasti.
3. Fakulta připraví pravidla pro hospodaření s finančními prostředky získanými při
realizaci programů CŽV s cílem využít tyto prostředky pro budoucí rozvoj fakulty.
4. Fakulta se bude aktivně podílet na optimalizaci zapojení do projektových aktivit
s cílem nalézt soulad mezi přínosem těchto projektů pro další rozvoj fakulty a jejich
ekonomickou a časovou únosností pro akademické pracovníky.
Materiální a prostorové zabezpečení
5. Fakulta bude v nových podmínkách univerzity v roce 2008 usilovat o vyřešení svých
dlouhodobých prostorových nároků.
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Závěr
Aktualizace Dlouhodobého záměru PdF OU na rok 2008 bude vyžadovat efektivní řízení na
všech organizačních článcích. Klíčovými změnami, které bude zapotřebí uskutečnit, bude
zvýšení aktivit všech akademických pracovníků v rámci vytvořených výzkumných center a
zapojení se do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Fakulta musí učinit
zásadní kroky k řešení svých dlouhodobých dislokačních problémů.
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