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Úvod
Aktualizace dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok
2013 vychází zejména z Dlouhodobého záměru PdF OU na období 2011 až 2015
a z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2013.
Stanovuje priority v klíčových oblastech činnosti fakulty pro rok 2013 se zohledněním
vnějších politických, finančních a právních podmínek.

I. Vzdělávací činnost
Priority v oblasti:
1. V návaznosti na přijatý strategický profil fakulty bude provedena analýza studijních
oborů.
2. Analýza průběhu aktuálního modelu praxí s cílem minimalizace finančních nákladů
a zvýšení kvality činností; implementace statutu fakultní instituce do praxe.
3. Podpora stávajících doktorských studijních programů.
4. Zahájení procesu akreditace doktorského studia v oboru Pedagogika.
5. Rozvoj všech forem celoživotního vzdělávání realizovaného jak na katedrách, tak v rámci
CDV. V případě společenské objednávky, resp. požadavků ze strany MŠMT výraznější
podíl na dalším vzdělávání učitelů.
6. Nadále zvyšovat kompetence akademických i neakademických pracovníků fakulty
v oblasti zpřístupňování studia studentům se specifickými potřebami.

II. Vědecko-výzkumná a umělecká činnost
Priority v oblasti:
1. Navázání na dřívější spolupráci v rámci plnění cílů jednoho z hlavních výzkumných směrů
OU „Edukace s podporou ICT“, nově také s využitím Laboratoře pro pedodiagnostiku
založené na Eyetrackingu a měření doprovodných psychosomatických charakteristik.
2. Zahájení sběru dat v rámci RUV na katedrách zabývajících se vedle pedagogických
a vědecko-výzkumných činností také uměleckými aktivitami.

3. Pokračování v úspěšnosti řešení projektů SGS s maximálním zapojením studentů do
výzkumu na PdF OU.
4. Podpora nárůstu počtu RIV bodů pracovníků PdF OU cestou efektivní finanční podpory
vydávání monografií z fakultních prostředků na vědu a výzkum.

III. Internacionalizace a vnější vztahy
Priority v oblasti:
1. Zřízení tzv. International Office rozšířením stávajícího Oddělení pro zahraniční vztahy
a zvýšení efektivity spolupráce vedení fakulty, OZV a katedrových koordinátorů LLP
Erasmus.
2. Navýšení mobilit vyjíždějících i přijíždějících studentů, zlepšení organizace studia
zahraničních studentů na PdF vč. praxí a administrace studia studentů PdF v zahraničí,
a to jak v rámci programu Erasmus, tak příp. i mimo něj (Visegrádský fond apod.).
3. Zvýšení publikační aktivity pedagogů v The New Educational Review.

IV. Veřejné funkce
Priority v oblasti:
1. Realizace schválených (a dle možnosti zahájení dalších) projektů ESF VpK v souladu
s pravidly poskytování prostředků a využívání těchto projektů k dosažení inovací ve
studijních programech pregraduálního i dalšího vzdělávání. V rámci realizace projektů
v maximální možné míře využívání kapacit interních pracovníků fakulty a pouze tam, kde
je to nezbytně nutné, zapojování externích pracovních sil.
2. Spolupráce s jinými pedagogickými fakultami v rámci Asociace děkanů pedagogických
fakult univerzit ČR na odborném pojetí a zvýšení prestiže učitelského povolání a na
standardu kvality profese učitele, usilování o korekci rozpočtových pravidel ze strany
MŠMT.
3. Snaha o zvýšení vlivu na vzdělávací politiku a praxi; spolupráce se zřizovateli, školami
a školskými zařízeními v regionu. Spolupráce se SŠ na ovlivňování zájmu středoškoláků
o studium.
4. Využití Ceny prof. Uhra k posilování pozitivního obrazu fakulty v regionu.

5. Aktivní komunikace s absolventy na úrovni fakulty i jednotlivých kateder.

V. Organizace, řízení, financování a rozvoj činností fakulty
Priority v oblasti:
1. Příprava na plnění generelu OU s cílem optimalizace využití výukových kapacit
v objektech PdF OU (G, V, S), aktivní spolupráce s OU na realizaci výstavby SE a 1. PP SC,
příprava na provoz objektu, specifikace požadavků pro výběrová řízení na vybavení,
techniku apod.
2. Přepracování Statutu PdF OU vč. příloh tak, aby byl v souladu s platnou legislativou
a reálnou situací na fakultě.
3. Při tvorbě rozpočtu fakulty pro rok 2013 uplatnění zejména Zásad a pravidel financování
VVŠ pro rok 2013, přijatých pravidel pro rozdělování rozpočtu OU pro rok 2013
a rozpočtových pravidel nově schválených AS PdF OU.
4. Nadefinování strategického směřování fakulty (nastavení strategických profilů založených
na systému kritérií vybraných z univerzitní U-mapy). Zahájení transformace fakulty
směrem ke schváleným strategickým profilům (harmonogram, obsahová náplň
postupových kroků).
5. Zavedení systému pravidelného hodnocení výkonnosti a kvality hlavních činností
akademických pracovníků s využitím vytvořeného IS OU.
6. Zkvalitnění zázemí pro aktivní komunikaci, odpočinek a studium studentů na objektech
PdF OU.
7. Zajištění pracovní místnosti pro členy studentské komory AS PdF OU.

