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Aktualizace Dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vychází z návrhu Dlouhodobého záměru PřF UP na období 2006 – 2010 a z Dlouhodobého
záměru UP na období 2006 – 2010, upřesňuje priority a cíle, které jsou v něm uvedeny.
V roce 2006 se při realizaci rozvojových aktivit a aktivit vycházejících z Dlouhodobého
záměru fakulta soustředí zejména na následující úkoly:

1. Věda a výzkum
S cílem upevnit svůj status standardní fakulty vědeckého typu bude PřF UP v oblasti
vědy a výzkumu:
•
•
•
•
•

podporovat řešení výzkumných záměrů a činnost výzkumných center, které tvoří páteř
výzkumu na PřF UP,
s využitím finanční motivace podporovat aktivity akademických a vědeckých pracovníků
směřující k získání grantů tuzemských i ze zemí EU,
vytvářet podmínky pro zapojení pracovišť do dalších mezinárodních výzkumných aktivit,
intenzivněji spolupracovat s Akademií věd ČR, podnikatelskou sférou i orgány
Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce při získávání grantových prostředků,
programově vytvářet optimální podmínky pro zapojení studentů magisterských a
doktorských studijních programů a mladších pracovníků do výzkumu a spolupracovat
s praxí.

2. Vzdělávání
Fakulta chce být otevřena všem zájemcům o akreditované vysokoškolské vzdělávání
prostřednictvím prezenčního a distančního vzdělávání nebo kombinací obou. Proto fakulta hodlá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

upravit všechny studijní programy tak, aby byly srovnatelné se vzdělávacími standardy
běžnými v EU,
zvyšovat prostupnost magisterských studijních programů s obdobnými programy
vysokých škol v EU,
u vybraných navazujících magisterských studijních programů připravovat materiály pro
akreditaci v cizím jazyce,
získávat zahraniční studenty do akreditovaných doktorských studijních programů,
připravit k akreditaci nové studijní programy pro profesionální přípravu učitelů,
podporovat studentskou mobilitu se smluvními univerzitami,
podporovat zavádění nových informačních technologií do výuky,
pokračovat v evaluačních postupech při hodnocení pedagogického procesu v interakci
student – učitel,
připravit pro akreditační řízení vybrané studijní programy nebo moduly v distanční nebo
kombinované formě,
zvážit možnost širšího zavedení e-learningu ve vhodných oborech.

3. Studenti a zaměstnanci

Přírodovědecká fakulta si uvědomuje zásadní roli lidských zdrojů při dosahování cílů
Dlouhodobého záměru PřF UP pro období 2006 – 2010. Proto v jeho aktualizaci na rok 2006
klade důraz na:
•
•
•
•
•
•

podporu a motivaci samostatné tvůrčí a vědecké činnosti studentů a cílené vyhledávání
talentů pro vědeckou práci mezi studenty,
podporu aktivit, vedoucích k možnému vzniku a činnosti zájmové studentské organizace,
vytváření podmínek pro zvyšování odborné a pedagogické úrovně umožňující
akademickým pracovníků ucházet se úspěšně o jmenování docentem nebo profesorem,
zvyšování jazykové kompetence pedagogů cestou společných programů se zahraničními
univerzitami,
přípravu intenzivních jazykových kurzů pro pedagogy, včetně využití e-learningu
(vedenou jazykovým kabinetem),
další kvalifikační růst vědeckých i pedagogických a administrativních pracovníků.

4. Informační systémy
Informační systému poskytují jednak informace pro realizaci hlavní činnosti fakulty
(výzkum a vzdělávání), ale jsou také nástrojem pro její efektivní řízení a správu. PřF UP proto
bude:
•
•
•

pokračovat v budování počítačových učeben a modernizaci stávajících,
pokračovat v instalaci elektronicky řízených a kontrolovaných přístupů do objektů a na
pracoviště fakulty,
rozšiřovat přístupy do databází vědeckých časopisů a monografií.

5. Řízení, organizace a podpůrné procesy
PřF UP chce obstát v konkurenci vysokých škol v rámci České republiky i Evropské unie,
a proto bude mimo jiné zefektivňovat svou organizaci a řízení. PřF UP tak hodlá:
•
•

zkvalitňovat manažerské schopnosti a připravenost vedoucích pracovníků fakulty na
všech stupních řízení,
podporou doplňkové činnosti získávat prostředky mj. na další manažerské vzdělávání
akademických a ekonomických funkcionářů fakulty.

6. Financování a investiční rozvoj
PřF UP bude i v roce 2006 rozvíjet svá stávající pracoviště, ale i budovat nová. Mezi její
priority proto patří:
•
•
•
•

nový objekt přírodovědecké fakulty na Envelopě – dokončení projekce a zahájení
výstavby,
Holice, Šlechtitelů – vybudování nové jídelny, bufetu a internetové kavárny pro studenty
a zaměstnance,
Holice, Šlechtitelů – první etapa rekonstrukce obvodového pláště budovy A,
Společná laboratoř Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého – dostavba
laboratoře – zahájení realizace,

•
•
•

Společná laboratoř Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého – objektová
předávací stanice,
Pokračování modernizace výukových a vědeckých laboratoří s výrazným přispěním
projektových financí,
Zvážení možnosti materiálního zkvalitnění školícího a exkurzního střediska v Karlově.

7. Vnější vztahy
Jeden z důležitých předpokladů úspěšného rozvoje PřF UP je budování vnějších vztahů, a
to jak na úrovni probíhající spolupráce fakulty s vnějšími institucemi, tak v oslovování široké
veřejnosti relevantními informacemi o fakultě a nabídkou spolupráce či služeb. PřF UP tak bude:
•
•
•
•

spolupracovat s podniky v regionu (např. Farmak, Precheza, Meopta, Philips aj.),
spolupracovat s regionálními institucemi (SMO, Krajský úřad, Hospodářská komora aj.),
rozvíjet spolupráci s absolventy (doplnění databáze absolventů, Klub absolventů, setkání
s absolventy na oborech atd.),
budovat strukturu public relations v návaznosti na zpracování plánu a strategie vztahů
s veřejností. V tomto směru cíleně oslovovat sdělovací prostředky.

