Aktualizace dlouhodobého záměru FRRMS pro rok 2011
I.

Prioritní oblast KVALITA A RELEVANCE

Cíl: prohlubovat kvalitu vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, využívat efektu jejich
tvůrčího propojení pro inovaci a dobudování systému ucelené nabídky vysokoškolského
studia v oblasti regionálního rozvoje a řešení problémů rozvojového světa i v přínosech
k rozvoji vědy a její aplikace v praxi.
Za tím účelem bude v roce 2011 činnost orientována zejména na
–

rozvoj, implementaci a využívání systému vnitřního hodnocení kvality práce fakulty,

–

tvůrčí aplikaci principů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání v kontextu
s kvalifikačním rámcem Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání,

–

realizaci opatření spojených s dobudováním systému terciárního vzdělávání v oblasti
regionálního rozvoje a mezinárodních studií v intencích vzdělanostních potřeb trhu,
zejména rozšířením nabídky o navazující magisterský stupeň studia a tvorbou
předpokladů pro akreditaci kombinované formu studia,

–

optimalizaci struktury a inovaci studijní nabídky stávajících studijních programů
Regionální rozvoj / Regional Development a Mezinárodní teritoriální studia / International
Territorial Studies a další předpoklady nezbytné pro prodloužení akreditace bakalářského
stupně studia,

–

formování vědeckovýzkumné strategie FRRMS a její promítnutí v koncepci rozvoje
vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti pracovníků fakulty včetně angažovanosti
v interdisciplinárních a mezinárodních výzkumných týmech a projektech,

–

zapojení řešitelských týmů v základním i aplikovaném výzkumu na bázi grantových
projektů i technologické platformy, jakož i formou účasti na řešení transferu technologií v
rámci projektů zajišťovaných univerzitou,

–

vytvoření předpokladů pro vyšší angažovanost fakulty v programech vědní a rozvojové
politiky EU, v projektech programů podporovaných ze strukturálních fondů EU
vyhlašovaných orgány veřejné správy,

–

stanovení jednoznačných kritérií pro hodnocení kvality vědeckovýzkumné činnosti, jejich
výstupů a výsledků, s výraznější orientací na rozvoj vědních oborů v souladu s profilací
studijních programů,

–

systematickou podporu kvalifikačního a kariérního růstu mladých vědeckopedagogických
pracovníků a jejich zapojení ve zkvalitňování výuky a výzkumu i optimalizaci struktury
pedagogického sboru,

–

podporu aktivní účasti akademických pracovníků na prestižních vědeckých konferencích,
seminářích, workshopech, odborných fórech apod., zajištění dalších ročníků
mezinárodních vědeckých konferencí „International Conference on Applied Business
Research“ a „Region v rozvoji společnosti“,

–

širší zapojení talentovaných studentů do vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí
činnosti a dílčí participace na realizaci projektů FRRMS,

II. Prioritní oblast OTEVŘENOST
Cíl: stát se nosným rozvojovým pracovištěm v oblasti internacionalizace, aktivně přispívat
k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce a vytváření atraktivního akademického prostředí na
fakultě i na univerzitě
Za tím účelem bude v roce 2011 činnost orientována zejména na
-

implementaci kreditního systému jak ve stávajících bakalářských, tak i v připravovaných
magisterských studijních programech a oborech tak, aby univerzita získala certifikát ECTS
Label a certifikát DS Label jako předpokladu rozšíření mobility studentů i pedagogů a
naplnění strategie v internacionalizaci univerzity.

-

rozšiřování mezinárodní spolupráce a výraznější participaci na přípravě, uzavírání, resp.
obnově dvoustranných dohod při využití potenciálu připojení fakulty k již existujícím
dohodám na univerzitní úrovni konkretizací styčných témat a forem spolupráce,

-

zlepšení informovanosti o možnostech aktivit v zahraničí, zapojení v evropských
programech mobility učitelů a studentů

-

vytváření předpokladů pro přípravu projektů a vzdělávacích programů typu joint degree,
resp. double degree, v oblasti evropských a asijských studií,

-

zakomponování výuky zahraničních profesorů jako stálého prvku a součásti studijních
programů fakulty vyučovaných v anglickém jazyce,

-

posílení orientace fakulty na uplatnění stávajících a zajištění nových vzdělávacích,
výzkumných a projektových aktivit v rozvojové části světa (Afrika, JV Asie, Latinská
Amerika), umožňující nejen využití vzdělávacích kapacit v rámci rozvojové pomoci, ale i
možnosti zahraniční praxe českých studentů a zvýšení podílu a úrovně vzdělávání
studentů z rozvojových zemí,

-

systematické zabezpečení prezentace fakulty na mezinárodních vzdělávacích veletrzích a
dalších akcích v zájmových oblastech,

-

další zkvalitnění publikační činnosti a konferenční aktivity akademických pracovníků
fakulty, zvýšení podílu prezentací v okruhu zahraničních časopisů a mezinárodních
konferencí,

-

specifikaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti pro využití v poradenské a expertní
činnosti fakulty i univerzity,

-

rozvoj spolupráce s odborníky podnikatelské a veřejné sféry v tvorbě koncepce výzkumu,
při formování a inovaci studijních programů a při zajišťování odborné praxe studentů,

-

intenzivnější spolupráci s regionálním školstvím a podnikovou sférou včetně zapojení
odborníků z podnikatelské sféry, vědeckovýzkumných institucí a veřejné správy do
výuky.

III. Prioritní oblast EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ
Cíl: aktivně se podílet na zajištění a efektivním využití všech zdrojů financování činnosti
fakulty jako předpokladu naplnění poslání, strategických cílů a rozvojových priorit ve
vzdělávací i výzkumné činnosti
Za tím účelem bude v roce 2011 činnost orientována zejména na
-

podporu tvůrčí činnosti akademických pracovníků fakulty jako předpokladu zajištění vícezdrojového financování ve vědeckovýzkumné, poradenské i vzdělávací činnosti,

-

zvyšování podílu grantově financovaného výzkumu s hlavními poskytovateli podpory,
zejména s Technologickou agenturou ČR a Grantovou agenturou ČR.

-

naplnění cílů rozvojového projektu Podpora komplexního využití nových prostor univerzity

v rámci Programu na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol MŠMT
-

implementaci nových forem financování a užití prostředků státního rozpočtu dle reformy
systému podpory výzkumu, vývoje a inovací včetně pravidel institucionální podpory.

