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Úvod
Aktualizace dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok
2014 vychází zejména z Dlouhodobého záměru PdF OU na období 2011 až 2015,
z Aktualizace Dlouhodobého záměru Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2014 a ze
zvoleného strategického profilu fakulty.
Stanovuje priority v klíčových oblastech činnosti fakulty pro rok 2014 se zohledněním
vnějších politických, finančních a právních podmínek.

I. Vzdělávací činnost
Priority v oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Udržení portfolia studijních programů a oborů.
Aktualizace obsahu přijímacích zkoušek.
Podpora stávajících doktorských studijních programů.
Zahájení přípravy procesu akreditace doktorského studia oborů Pedagogika a Didaktika
českého jazyka.
Zdokonalování modelu zajištění praxí a recipročních aktivit studentů.
Rozvoj všech forem celoživotního vzdělávání realizovaného jak na katedrách, tak v rámci
CDV.
Ve spolupráci s Asociací děkanů usilovat o zapojení do dalšího vzdělávání učitelů, resp.
kariérního/atestačního vzdělávání pedagogických pracovníků.
Rozšířit nabídku U3V.

II. Vědecko-výzkumná a umělecká činnost
Priority v oblasti:
1. Naplňování strategického výzkumného profilu fakulty v rámci tzv. U-map.
2. Zvýšení výzkumných aktivit výzkumných center, zejména transformovaného CVEEP.
3. Podpora nárůstu počtu RIV bodů pracovníků PdF OU cestou finanční podpory ediční
činnosti (zaměřené zejména na vydávání monografií, překlady odborných článků apod.)
z fakultních prostředků na vědu a výzkum.
4.
Řešení projektů SGS s maximálním zapojením studentů do výzkumu a důrazem na
kvalitní výstupy těchto projektů.
5.
Pokračování sběru dat v rámci registru uměleckých výsledků (RUV).
6.
Provoz laboratoře pro pedagogickou diagnostiku založené na eyetrackingu, další
rozpracování výzkumných záměrů.
7.
Publikační aktivita pedagogů v mezinárodně uznávaných odborných periodikách,
zejména s IF (vč. TNER).

III. Internacionalizace a vnější vztahy
Priority v oblasti:
1. Navýšení počtu a zkvalitnění organizace mobilit vyjíždějících i přijíždějících studentů,
zvýšení efektivity spolupráce vedení fakulty, oddělení ZV, studijního oddělení
a katedrových koordinátorů LLP Erasmus.
2. Využívání všech typů mobilit akademických i neakademických pracovníků a důsledné
dodržování stanovených plánů výjezdů.
3. Rozšíření nabídky studijních disciplín nabízených především zahraničním studentům
v cizích jazycích.

IV. Veřejné funkce
Priority v oblasti:
1. Realizace schválených (a dle možnosti zahájení dalších) rozvojových, vzdělávacích a
výzkumných projektů v souladu s pravidly poskytování prostředků a jejich využívání
k dosažení inovací ve studijních programech pregraduálního i dalšího vzdělávání. V rámci
realizace projektů využívat v maximální možné míře interních pracovníků fakulty a pouze
tam, kde je to nezbytně nutné, zapojovat externí pracovní síly.
2. Spolupráce s jinými pedagogickými fakultami v rámci Asociace děkanů pedagogických
fakult univerzit ČR (korekce rozpočtových pravidel ze strany MŠMT, zvýšení KEN u
vybraných oborů, zvýšení počtu financovaných NMgr studií na pedagogických fakultách).
3. Spolupráce se zřizovateli, školami a školskými zařízeními v regionu. Spolupráce se SŠ ve
smyslu potencionálního zvýšení zájmu o studium na PdF.
4. Aktivní komunikace s absolventy na úrovni fakulty i jednotlivých kateder.

V. Organizace, řízení, financování a rozvoj činností fakulty
Priority v oblasti:
1. Řešení dislokace pracovišť v souvislosti s opuštěním budovy B (příprava objektů na ul.
Fr. Šrámka a Varenské).
2. Rekonstrukce interiéru traktu SC v areálu na ulici Fr. Šrámka.
3. Při tvorbě rozpočtu fakulty pro rok 2014 vycházet zejména ze zásad a pravidel
financování VVŠ pro rok 2014, z přijatých pravidel pro rozdělování rozpočtu OU pro rok
2014 a z rozpočtových pravidel schválených AS PdF OU.
4. Vyhodnocení a v případě potřeby inovace strategického směřování fakulty (U-mapy).
5. Využívání vytvořeného IS OU k pravidelnému hodnocení výkonnosti a kvality hlavních
činností akademických pracovníků (systemizace).

