
 
Aktualizace dlouhodobého  záměru UP na r. 2002 - podklady PřF 
UP 
 
1. Úvod 
Univerzita Palackého v Olomouci chce kromě profilujících  činností uvedených 
v Dlouhodobém záměru rozšířit svou činnost zejména na 
• výzkum na zakázku, 
• vzdělávání na zakázku, 
• spolupráci na rozvoji regionu zejména v oblasti informačních technologií a kulturně 

vzdělávacích činností. 
Pro realizaci těchto záměrů univerzita vede jednání s regionálními institucemi na 
nejrůznější úrovni (státními, samosprávnými, církevními, obchodními,  AV ČR, ………..) 

 
2.Využití intelektuálního potenciálu mladé generace 
 
Plánované počty a struktura studentů  k přijetí v roce 2002 na PřF 
Typ studia Počet studentů 
Bc. 140 
Mgr. 485 
Dr. 60 
Celkem 685 
 
3.Vysokoškolské vzdělávání a trh práce 
Vedení fakulty navázalo spolupráci s úřady práce v regionu a bude průběžně monitorovat uplatnění 
absolventů na trhu práce. Výsledky tohoto sledování se v budoucnu odrazí v aktualizaci studijních 
programů a oborů a v rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání. 
 
4. Studijní programy a vzdělávání 
Na rok 2002 se připravuje akreditace Přírodovědecké fakulty UP. 
Bakalářské studijní programy budou rozšířeny o fyzikální a chemické obory, v roce 2001 bude požádáno o 
akreditaci a v roce 2002 zahájení výuky v magisterském oboru Mezinárodní rozvojová studia. V roce 2002 bude 
zahájena výuka  doktorských studijních programů v anglickém jazyce. 
 
5. Celoživotní vzdělávání 
V roce 2002 budou dokončeny přípravy programů celoživotního vzdělávání ve všech oborech pěstovaných na 
PřF UP.  
 
6. Informační technologie na UP 
Rutinní  provoz automatizovaného systému STAG, ověření manažerského informačního systému (MIS). 
 
7. Výzkum a vývoj na UP 
Priority výzkumu na fakultě jsou v hlavních rysech dány výzkumnými záměry fakulty a opírají se o dosavadní 
dosažené výsledky v klasických oborech: matematiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie, geografie a geologie. 
Vedle těchto záměrů bude vedení fakulty podporovat zapojení pracovišť do výzkumných programů 
vyhlašovaných grantovými agenturami v České republice a bude se snažit o navázání výzkumných spoluprací se 
zahraničními pracovišti v rámci mezinárodních programů (např. 5. a návazně 6. rámcový program). Fakulta bude 
řešit i vstup pracovišť do Centra pro inovaci a transfer technologií. 
 
8. Akademičtí pracovníci UP 
Zvyšování počtu akademických pracovníků se v roce 2002 nepředpokládá, pokud nebudou otevřeny nové 
studijní obory. Je však nutné zajistit: 
- odpovídající  poměr počtu učitelů k počtu studentů a náročnosti jednotlivých oborů. 



- garanci jednotlivých oborů a  studijních zaměření profesory a docenty (zlepšení věkové struktury 
pracovníků). 

 
9. Hodnocení kvality vzdělávání 
Kvalita výuky bude hodnocena na všech oborech podle doporučených hodnotících dotazníků. 
 
10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 
Fakulta bude i nadále podporovat a rozvíjet mobilitu učitelů a studentů  zejména  v programu Socrates, ale i na 
základě dalších dohod. (např. bilaterální dohody). Pro splnění tohoto cíle je nutná akreditace doktorských 
programů v anglickém jazyce (viz bod 4) a nabídka vybraných předmětů magisterského studia v angličtině. 
 
11. Řízení UP 
Uplatnění manažerského informačního systému v praxi. 
 
12. Financování UP 
Objektivizace nákladů na centrální jednotky UP. 
 
13. Ubytovací a stravovací zařízení, péče o studenty 
Rozšíření možnosti ubytování studentů (např. 2. etapa výstavby v Neředíně). 
 
14. Investiční rozvoj 
Dokončení adaptace pracovišť fyziky na tř. 17.  listopadu,  zahájení nové výstavby na tř. 17. listopadu a dostaveb 
v lokalitě Holice. 
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