Plán realizace strategického
záměru

PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY
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PRO ROK 2017

Schváleno AS PřF dne 16. 12. 2016
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Plán záměru vychází ze Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity 2016–2020. Přináší přehled jednotlivých činností, které budou nebo začnou být
realizovány v roce 2017.
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PRIORITA 1: Věda a doktorské studium

Cíl 1.1 Zvýšit vědecký a publikační výkon pracovníků fakulty, a to jak z hlediska kvantity (počet RIV
bodů), tak zejména kvality (excelentní publikace)





Zapracování nové koncepce hodnocení kvality vědy na PřF OU, v souladu s celouniverzitní
koncepcí, novou Metodikou 17+ a předpokládanými požadavky pro institucionální akreditace.
Na základě nově navrženého systému budou přehodnoceny a modifikovány hlavní směry výzkumu
(možnost vymezení nových směrů) na PřF a provedena evaluace jednotlivých týmů.
Pokračující pozitivní finanční motivace výkonných pracovníků (zachování stávajících motivačních
nástrojů, zdůraznění významu role vedoucích kateder a týmových lídrů).
Analýza a kontrola personální politiky v oblasti vědy na úrovni kateder, včetně uplatňování
pravidelných kontrolních mechanismů (roční plány, otevřené konkurzy a rekonkurzy, evaluace
vědecké práce u pracovníků s definitivou, apod.).

Cíl 1.2 Efektivní a smysluplné využití nových operačních programů a zvýšení počtu CEP projektů


Pokračující podpora excelentních týmů a jejich udržitelnosti, excelentních publikací a podávání
návrhů CEP projektů s důrazem na jejich kvalitu (např. formou Ceny děkana a v rámci
univerzitních i fakultních nástrojů podpory). Akcentování především pozic postdoků ve stávajících
nebo nově vznikajících týmech.

Cíl 1.3 Aktivní zapojení studentů doktorského a magisterského studia do vědeckých aktivit na fakultě







Kontrola kvality doktorského studia na PřF, se zaměřením na publikační výstupy absolventů DSP
v impaktovaných časopisech. Přijetí celofakultních standardů se zohledněním oborových specifik.
Elektronizace agendy doktorského studia a projektů SGS, ve spolupráci s rektorátními pracovišti.
Vytvoření systému hodnocení SGS projektů – pokud nepůjde o celouniverzitní projekt, provést
hodnocení na úrovni fakulty a přijmout opatření na relokaci prostředků dle zpětného hodnocení.
Vytvoření funkční elektronické databáze doktorandů, včetně jejich studijních plánů a publikací.
Optimalizace směrnice o stipendiích studentům DSP – vytvoření jednotného aktualizovaného
předpisu.
Stipendijní podpora doktorandů ze zahraničí – příprava specifické formy podpory.

Cíl 1.4 Rozšíření nabídky a zvýšení kvality habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem


Posílení kvality habilitačních a profesorských řízení na PřF – implementace nového Řádu
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Cíl 1.5 Zvýšit objem financí získaných ze smluvního výzkumu a dalších komerčních aktivit
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Příprava podpory smluvního výzkumu. Aktivní participace na univerzitním projektu centra
transferu vědeckých výsledků do praxe.

PRIORITA 2: Studium a celoživotní vzdělávání

Cíl 2.1 Akreditace všech profilových oblastí vzdělávání, resp. studijních programů v těchto oblastech





Rozpracování vnitřních předpisů PřF a koncepčních materiálů, které mají souvislost s akreditací
studijních programů (zahájení duben – květen 2017, předložení AS OU říjen – listopad 2017)
Na základě výsledků pilotní analýzy (2016) a rozpracovaných metodik provedení analýzy
vybraných studijních oborů/programů s důrazem na obory, kterým končí akreditace v roce 2019.
(do listopadu 2017)
Na základě analýz studijních oborů identifikovat nedostatky bránící úspěšné akreditaci a
vyhotovení návrhů na jejich odstranění. (do listopadu 2017)

Cíl 2.2 Motivovaný uchazeč a student = uplatnitelný absolvent






Zachování nastavených procesů pro průběžnou propagaci studijních programů fakulty.
Zřízení Centra pro podporu talentů za účelem mj. oslovování talentovaných žáků/uchazečů,
individuální práce s talentovanými studenty.
Příprava integrované směrnice o stipendiích.
Průběžná realizace výuky v anglickém jazyce (předměty zařazené v roce 2016).
Monitoring kvality výuky předmětů FF se zaměřením na anglický jazyk pro studenty PřF.

Cíl 2.3 Kvalitní a efektivní studium





Sledování a hodnocení efektivity přijímacího řízení a výuky v 1. roce studia s ohledem na
propadovost v 1. roce studia – aktualizace analýz o další akademický rok.
Sledování počtu úspěšných absolventů z celkového množství studentů – nastavení sběru dat a
jejich vyhodnocování.
Důraz na optimalizaci počtu nabízených povinně volitelných předmětů s ohledem na efektivitu
výuky při analýzách studijních oborů (vzhledem k novým akreditačním standardům).
Sběr námětů pro rozvoj podpůrných informačních systémů.

Cíl 2.4 CŽV jako plnohodnotná součást vzdělávání na PřF OU
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Vytvoření směrnice pro realizaci CŽV na PřF.
Stabilizace organizace a administrativního zajištění CŽV – stabilní obsazení pozice referenta pro
CŽV.

PRIORITA 3: Internacionalizace a třetí role
Internacionalizace
Cíl 3.1 Navýšení počtu zahraničních studentů na PřF OU







Rozšíření smluv se zahraničními univerzitami, a to i mimo programové země Erasmus+.
Příprava navýšení počtu nabízených předmětů v angličtině a jejich propagace vůči partnerským
univerzitám.
Implementace Mezinárodní marketingové strategie OU.
Započetí systematické evaluace spokojenosti zahraničních studentů, rozpracování motivační
podoby stipendia pro zahraniční studenty pro potřeby reciprocity mobilit.
Systematické nastavení administrativy programu Erasmus na katedrách a fakultě, a to s ohledem
na novou směrnici, výsledky OP VVV a politiku MŠMT.
Zavedení stipendijních pobytů pro zahraniční doktorandy.

Cíl 3.2 Udržení stávajícího počtu vyjíždějících domácích studentů v rámci mezinárodních mobilit





Rozšíření smluv se zahraničními univerzitami, a to i mimo programové země Erasmus+.
Rozšiřování nabídky zahraničního studia i mimo program Erasmus.
Pokračování v podpoře studia v zahraničí prostřednictvím stipendijního fondu.
Zlepšení marketingu zahraničního studia i v souvislosti Mezinárodní marketingovou strategií OU.

Třetí role a propagace PřF OU
Cíl 3.3 PřF OU jako známá a pozitivně vnímaná instituce, která cítí zodpovědnost za rozvoj regionu a
společnosti
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Udržení a rozvinutí aktivit (jedná se o aktivity posilující vazby na praxi, popularizační činnost,
aktivity směřující k posílení participativních a smluvních aktivit) vůči cílovým skupinám,
pokračování intenzivní spolupráce s PR OU na realizovaných aktivitách, rozšíření počtu partnerů
mimo OU, se kterými budou aktivity realizovány.
Vypracování kvalitní webové prezentace, a to i v anglické mutaci, její pravidelná aktualizace,
pokračování propagace prostřednictvím sociálních sítí.

PRIORITA 4: Organizace a rozvoj fakulty
Cíl 4.1 Zvyšování efektivity práce při správě a řízení fakulty




Implementace nových předpisů vyplývajících z novely VŠ a nových předpisů OU – průběžně dle
postupu prací na univerzitní úrovni.
Vytvoření koncepce hodnocení pracovníků na řídicích pozicích (dle statických a dynamických
hodnotících kritérií).
Aktivní práce a koordinace přípravy OP VVV projektů – průběžně dle výzev.

Cíl 4.2 Zvyšování kompetencí administrativních a řídicích pracovníků




Aktualizace řídících norem na fakultní úrovni – průběžné proškolování pracovníků.
Vytvoření koncepce hodnocení (dle vybraných kritérií a evaluace činností akademiky a studenty)
administrativních pracovníků.
Pokračování v jazykové přípravě administrativních pracovníků.

Cíl 4.3 Personální politika vedoucí k vyšší kvalitě hlavních činností fakulty





Vytvoření vnitřního předpisu, kterým se upraví postup průběhu rekonkurzů na PřF.
Zahájení prací na kariérním řádu (spolupráce s OU) a příprava metodiky standardizace
pedagogické a vědecké práce (evaluace). Následně bude na fakultě implementován postup
obnovy smluv dle celouniverzitního nástroje.
Zajištění další existence a podpory nově ustavených vědeckých týmů v předchozích letech (využití
nástrojů podpory vědy na univerzitní úrovni, hledání modelu podpory týmů na fakultní úrovni).

Cíl 4.4 Zkvalitňování infrastruktury fakulty
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Příprava projektu a získání stavebního povolení k rekonstrukci budovy A.
Obnova vybavení PřF.

