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Aktualizace Dlouhodobého záměru UP pro rok 2016 navazuje svou
strukturou na Dlouhodobý záměr UP na léta 2016–2020. Je třeba ji
interpretovat v souladu s tímto uceleným dokumentem. V souladu se
Zákonem o vysokých školách a Statutem UP vychází Aktualizace
Dlouhodobého záměru UP z dílčích Dlouhodobých záměrů
a Aktualizací dlouhodobých záměrů fakult a jednotlivých
univerzitních součástí.

Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
V roce 2016 budou v návaznosti na připravovanou novelu Zákona o vysokých
školách zahájeny přípravy na novelizaci studijních předpisů, současně bude
zahájena příprava nových předpisů souvisejících s monitoringem kvality
vzdělávání. Dále bude zahájena příprava metodiky hodnocení kvality vzdělávání
podle jednotlivých stupňů řízení. V poslední řadě bude zahájena analýza
neúspěšného ukončení studia v jednotlivých stupních studia a na jednotlivých
fakultách UP.
RUP
 Vytvoření nových procesů pro hodnocení kvality v oblasti vzdělávání.
 Příprava motivačního programu pro pracovníky a hostující pedagogy.
 Zmapování počtu studijních programů a studijních modulů obsahujících
praxe nebo stáže, v rámci rozvoje centrální evidence praxí budou
vytvořeny nástroje na zjištění ukazatelů.
 Rozvoj Portálu CŽV směrem ke komplexní evidenci programu CŽV, bude
dále rozšiřována nabídka zájmově i profesně orientovaných kurzů
celoživotního vzdělávání.
 Zahájení analýzy duplicitních oborů.
 Poskytování podpůrných a poradenských služeb pro studenty se SVP
(asistenčních, průvodcovských, tlumočnických, poradenských,
zpřístupnění studijních materiálů, zapůjčování pomůcek atd.).
 Zpřístupnění studijního prostředí na UP (zajištění přístupnosti webových
stránek centra a UP, zajištění označení dalších prostor UP popisky
v Braillově písmu).
 Zajištění propagace studia na UP pro uchazeče se SVP na středních školách.
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FZV UP
 Kompletní přestěhování děkanátu FZV UP a ústavů z tř. Svobody 8
do prostor Teoretických ústavů LF UP a přestěhování ústavů FZV UP
z FNOL do prostor Teoretických ústavů LF UP.
 Podání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu
Zdravotnický záchranář a magisterského studijního programu Porodní
asistence.
LF UP
 Dokončení Aeskulapovy akademie a zahájení výuky v prostorách
Teoretických ústavů LF UP.
 Podání žádosti o akreditaci studijního programu Veřejné zdravotnictví.
 Příprava projektů v rámci OP VVV (individuální projekty OP VVV O2 SC1,
např. Výuka na simulátorech v lékařských a zdravotnických studijních
programech).
 Další zkvalitnění studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.
FF UP
 Optimalizace oborového zajištění vědecky aktivními a pedagogicky
inovativními odborníky. Internacionalizace akademického personálu.
 Kvantitativní a kvalitativní rozvoj studentských praxí na FF UP.
 Systematická inovace stávajících studijních oborů směrem k praxi.
 Rozvoj a zkvalitňování Portálu CŽV.
 Podpora vzniku kurzů CŽV.
 Podpora univerzitní politiky v oblasti eliminace duplicitních oborů na FF
UP.
 Rozvoj excelentních oborů na FF UP.
 Podpora malých oborů: judaistika, nederlandistika, ukrajinistika,
vietnamistika, koreanistika, arabistika.
 Rozvoj IGA a zvýšení participace studentů na VaV s ohledem na
mezinárodní ohlas.
 Podpora psychologické poradny; spolupráce se Studentským kariérním
a poradenským centrem.
 Rozvoj letních a zimních škol (např. Letní škola holokaustu).
PřF UP
 Rozvoj péče o pracovníky a absolventy na PřF UP, pečlivé vyhodnocení
uplatnění absolventů fakulty v praxi. V návaznosti na toto uplatnění úprava
počtů přijímaných studentů na oborech, které mají své absolventy
v databázi ÚP či uplatněné na trhu práce ve zcela jiných oblastech, než pro
které získávali VŠ vzdělání.
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 Využívání výzkumných a vývojových aktivit odborných týmů a pracovišť
v aplikační sféře pro lepší praktickou uplatnitelnost studentů v praxi.
 Podpora nadaných studentů prostřednictvím projektů Badatel,
Přírodovědný a matematický klokan, Věda je zábava, realizací přehlídek SOČ
na PřF UP, SŠ olympiád v předmětech vyučovaných na PřF UP, GIS Day
a dalších. Pro střední, případně i základní školy vytvářet podmínky pro
spolupráci vycházející ze zkušeností s fakultními školami, se kterými má
fakulta smlouvu, a vyhledávat další vhodné školy v regionu.
 Optimalizace počtu přijímaných studentů.
 Studenty ze sociálně slabých rodin, kteří dosahují dobrých studijních
výsledků, podpořit formou zvláštního stipendia ze stipendijního fondu PřF
UP.
 Tvorba vhodných studijních podmínek pro studentky/studenty vracející se
z rodičovské dovolené, po přerušení studia.
 Trvalé vyhodnocování příčin studijní neúspěšnosti studentů.
 Zachování náročných požadavků na přijímané uchazeče o studium
v oborech PřF UP a zvyšování pravděpodobnosti úspěšného ukončení
studia.
 Tvorba nabídky a rozvoj kvality programů celoživotního vzdělávání při
zachování rozumného počtu těchto uchazečů a absolventů (PřF UP nemá
tradici CŽV, s výjimkou doplňkového vzdělávání studentů na odborných
studiích na PřF UP).
 Poskytování programů celoživotního vzdělávání regulovat podle poptávky
v regionu.
 Ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem a dalšími pracovišti UP
dostupnými prostředky působit na posílení kybernetické bezpečnosti
a kybernetické gramotnosti studentů a zaměstnanců UP.
PdF UP
 Realizace opatření, která usnadní přechod mezi akreditovanými studijními
obory pro období 2010–2016 a jejich inovovaným pojetím pro období
2016–2021 v rámci nasazování do studijní agendy. Vytvoření databáze
studijních disciplín a personálních listů.
 Zvyšování kvality studia vytvořením interních kvalifikačních rámců,
evaluace a inovovaného pojetí profesního portfolia.
 Vytvoření koncepce nástroje pro identifikaci aktuálních potřeb škol
a školských zařízení.
 Zvýšení kvality celoživotního vzdělávání prostřednictvím přípravy
akreditací nových studijních programů, oborů a kurzů v celoživotním
vzdělávání s důrazem na požadavky odborné praxe.
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FTK UP
 Zvýšení relativního počtu docentů.
 Příprava projektů OP VVV SC 3.1 s cílem navýšit počet zahraničních
expertů podílejících se na výuce FTK UP.
 Zvýšení počtu odborníků z aplikační sféry (AC BALUO) podílejících se na
výuce FTK UP.
 Zvýšení počtu účastníků CŽV.
 Analýza možností profilace studijních oborů v návaznosti na excelentní
výzkum (např. NMgr. Kinantropologie).
 Rozvíjení oborů v České republice jedinečných nebo minimálně
zastoupených Ochrana obyvatel, Rekreologie a Kinantropologie.
 Zvýšení počtu studentů doktorského studijního oboru realizovaného
v cizím jazyce.
 Posílení nabídky studijních předmětů pro studenty UP se zdravotním
postižením v bezbariérovém prostředí komplexu AC BALUO.
 Podpora mladých akademických pracovníků na FTK UP.
 Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání s důrazem na profesní přípravu
odborníků se zaměřením na sport, tělesnou výchovu a pohybovou rekreaci.
 Sjednocení evidence pedagogických a odborných praxí na FTK UP.
 Sjednocení kritérií pro posuzování kvality ukončování předmětů (zápočty,
zkoušky, kolokvia) a státních závěrečných zkoušek na FTK UP.
CMTF UP
 CMTF UP se zaměří na získávání dalších odborníků z řad profesorů
a docentů pro zajištění oborů Sociální pedagogika a Mezinárodní sociální
a humanitární práce.
 Z řad stávajících pedagogů je aktuální příprava nejméně dvou habilitací
a jednoho profesorského řízení.
 Získání nejméně jednoho nového pedagoga ze zahraničí.
 Další zkvalitňování tuzemských i zahraničních praxí studentů oborů
CHASOP, MESOHUP – získávání nových kontaktů.
 V rámci nového studijního Ph.D. oboru Sociální a spirituální determinanty
zdraví se CMTF UP zaměří na stáže v zahraniční, hlavně na LF UPJŠ
v Košicích a na LF v Groningenu – nejméně 100 studentodnů.
 Příprava dalšího zájmového kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného
na spirituální oblast.
 Nárůst počtu absolventů CŽV.
 Rozvoj profesního kurzu CŽV Nemocniční kaplan.
 Rozvoj U3V další nabídkou kurzů.
 Koordinace při vytváření studijních programů a oborů ve spolupráci s PdF
UP v oblasti pedagogické a LF UP, FTK UP, FZV UP a FF UP (Katedra
psychologie) v oblasti determinant zdraví.
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 Rozvoj nově otevřeného DSP Sociální a spirituální determinanty zdraví,
který je přímo napojen na oblast excelentního výzkumu na UP (Institut
sociálního zdraví OUSHI, metodika DIPEx).
 Rozvoj nově otevřeného NMgr. oboru Sociální pedagogika, který nabízí
další pokračování v DSP.
 Další rozvoj DSP v italštině Teologia sistematica e filosofia cristiana.
 Další rozvoj a zkvalitnění v ČR jedinečného DSP Sociální a spirituální
determinanty zdraví.
 Zapojení Mgr. i DSP studentů CMTF UP i jiných fakult UP do mezinárodního
vědeckého a výzkumného týmu v rámci institutu OUSHI a metodiky DIPEx,
spolupráce s košickým vědeckým pracovištěm KISH a LF Univerzity
v Groningenu.
 Publikační činnost studentů DSP: minimálně jeden JIMp na studenta.
 Navýšení počtu studentů na zahraničních pobytech a stážích v rámci
programu Erasmus+.
 Participace na existujících celouniverzitních poradenských a podpůrných
službách pro studenty se specifickými potřebami.
 Organizování dosud úspěšných writting weeks pro tuzemské i zahraniční
studenty DSP, kteří se již aktivně začleňují do badatelských týmů
a projektů GA ČR.
 Organizování dalšího ročníku úspěšného workshopu Velehradské dialogy
v rámci DSP Praktická teologie.
PF UP
 Vytvoření systému garantovaných stáží na PF UP i u externích subjektů,
zapojení odborníků z praxe do běžné výuky, spolupráce s absolventy při
umisťování stážistů.
 Realizace celé škály aktivit v rámci celoživotního, profesního a dalšího
vzdělávání se zaměřením na zvyšování právní gramotnosti, společenské
odpovědnosti, snižování negativních důsledků plynoucích z neznalosti
práva, pomoc skupinám se specifickými potřebami atd. (Dětská univerzita
UP, letní právnická škola, Univerzita třetího věku UP, specializované
přednáškové kurzy pro odbornou veřejnost, tematické workshopy pro
středoškolské učitele základů společenských věd se zaměřením na právo,
program Open Lectures, program propojení fakulty a veřejného prostoru
Právo ve městě, aktivity typu Street Law kurzů, modul Minimální právní
gramotnost).
 Vytvoření speciální právní poradny pro studenty UP – poradna zaměřena
na právní problémy studentů UP spojených nebo souvisejících se studiem
i na obecné právní otázky.
 Podpora habilitací akademických pracovníků PF UP – zahraniční výzkumné
cesty, zázemí pro výzkum (databáze, knižní fond, pozice asistentů
výzkumu).
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 Reakreditace navazujícího magisterského programu Evropská studia se
zaměřením na evropské právo.
 Příprava na reakreditaci magisterského programu Právo a právní věda
v roce 2017.
 Předložení akreditačního materiálu k akreditaci bakalářského studijního
programu Právní specializace pro kombinovanou formu studia.
 Zvyšování pedagogických a vědeckých kompetencí začínajících
akademických pracovníků/studentů DSP.
 Zkvalitňování výuky v rámci oborů DSP – účast zahraničních expertů
a odborníků z praxe na výuce, specializované workshopy, projekt vytváření
mezigeneračních výzkumných týmů s potenciálem předávání zkušeností.
 Podpora mobility studentů – zvýšení podpory mezinárodní mobility
studentů v rámci dlouhodobých pobytů, posílení spolupráce se
zahraničními partnery v rámci programu Erasmus+.
 Nabídka kurzů CŽV v celé škále aktivit – Dětská univerzita UP, letní
právnická škola, Univerzita třetího věku UP, specializované přednáškové
kurzy, tematické workshopy pro středoškolské učitele základů
společenských věd se zaměřením na právo.
 Rozvoj a realizace programu Právnický inkubátor – program nabízející
profesní a karierní poradenství a výuku klíčových kompetencí pro studenty
a absolventy PF UP.

Cíl 2. Internacionalizace studijních programů
Rozšíření a zatraktivnění nabídky studia v cizích jazycích na bakalářské,
magisterské a doktorské úrovni, a to i ve spolupráci se zahraničními partnery,
povede k posílení pozice UP mezi zájemci o studium ze zahraničí.
V roce 2016 budeme vycházet z požadavků zahraničních zájemců o studium,
především s širším mezioborovým přesahem:
 Zlepšení a rozšíření propagace studijních programů v cizích jazycích
v zahraničí.
 Podpora krátkodobých studijních pobytů studentů zahraničních univerzit
na UP (finalizace administrativně-právního a institucionálního zajištění
těchto pobytů).
 Vytvoření nabídky podpory pro studenty VŠ z oblastí ohrožených
konfliktem, a to v souvislosti se současnou politicko-bezpečnostní situací.
 Využití možností nabízených v rámci výzev OP VVV.
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FZV UP
 Příprava blokové výuky vybraných disciplín z kineziologie v anglickém
jazyce.
 Příprava investičního projektu v rámci OP VVV Internacionalizace
a inovace studijních programů v rámci nelékařských zdravotnických
povolání (individuální projekty OP VVV O2 SC1).
LF UP
 Příprava žádosti o akreditaci Educational Commission for Foreign Medical
Graduates (ECFMG).
FF UP
 Rozvoj programu Humanities, vytváření nových cizojazyčných modulů.
Rozšíření počtu existujících Mgr. a Ph.D. v anglickém jazyce, podpora
dlouhodobých pobytů zahraničních akademiků na FF UP, podpora nových
příležitostí zahraničních studií pro studenty FF UP (zejména mimo EU).
 Vytváření motivačních nástrojů pro katedry FF UP s ohledem na vytváření
Joint Degree a Double Degree.
 Reklama cílená na posluchače ze zahraničí.
PřF UP
 Aktivní zapojení do programů EU na podporu mezinárodní spolupráce
v oblasti vědy a výzkumu, zejména do programů Horizon 2020
 Zvyšování prestiže fakulty a UP prostřednictvím organizace mezinárodních
vzdělávacích a odborných vědeckých konferencí v Olomouci.
 Vytvoření podmínek pro přijetí zahraničních doktorandů prostřednictvím
stipendia na studium v ČR.
 Podpora udržitelnosti vědecko-akademických pozic postdok zahraničních
pracovníků prostřednictvím projektu IP a dalších vhodných zdrojů.
 Posilování jazykových dovedností doktorandů prací v týmech společně
s postdok pracovníky ze zahraničí.
PdF UP
 Další podpora vytváření a realizace modulů a oborů v cizích jazycích
a rozvoj těch stávajících.
 Analýza a možnosti přípravy Joint, Double a Dual Degree programů.
 Další podpora spolupráce s akademickými i neakademickými pracovníky
ze zahraničí, rozvoj stávajících aktivit se zahraničními partnery v oblasti
internacionalizace.
 Navázání nových, realizace a optimalizace stávajících mezinárodních smluv
se zahraničními partnery.
 Podpora kvality studia vzdělávání z aspektu internacionalizace.
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FTK UP
 Propagace a zahájení výuky NMgr. studijních oborů v angličtině.
 Inovace nabídky předmětů pro přijíždějící zahraniční studenty.
 Transformace spolupráce na NMgr. studijním programu v návaznosti na
Joint Degree Erasmus Mundus in Adapted Physical Activities.
 Příprava Joint Degree programu Outdoor Education.
 Tvorba nových PR materiálů k propagaci studia na FTK UP v zahraničí.
CMTF UP
 Zvýšení počtu studentů v DSP Teologia sistematica.
 Zvýšení počtu hostujících akademiků.
 Rozšíření nabídky studijních stáží na Lateránské univerzitě v Římě pro
studenty oboru Teologie.
 Vytvoření DSP Sociální a spirituální determinanty zdraví v anglickém jazyce.
 Příprava nejméně jednoho studijního programu Joint/Double Degree
programu ve spolupráci s University of Groningen v oblasti Sociálních
a spirituálních determinant zdraví.
PF UP


Podpora mobility zahraničních odborníků – podpora mobility ke
krátkodobým a zvláště dlouhodobým pobytům zahraničních odborníků.

Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
UP bude klást důraz na komplexní zvyšování kvality vědecké a tvůrčí činnosti
v roce 2016 pomocí následujících dílčích cílů:
 Reakreditace stávajících doktorských studijních programů a akreditace
programů nových.
 Podpora kvalifikačního růstu akademických pracovníků.
 Podpora vědecké a tvůrčí činnosti studentů, zvyšování jejich odborných
kompetencí.
 Vytváření podmínek pro materiální i personální zkvalitnění výzkumných
týmů a jejich internacionalizaci.
 Analýza vědeckých výstupů a hlavních výzkumných směrů.
 Podpora publikační a vydavatelské činnosti.
 Podpora přípravy projektů v rámci českých i zahraničních dotačních titulů.
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FZV UP
 Reakreditace doktorského studijního programu Ošetřovatelství.
 Příprava investičního projektu v rámci OP VVV Pořízení a modernizace
přístrojového vybavení pro realizaci studijního oboru Zdravotnický
záchranář (funkční simulátory a figuríny) – OP VVV O2 SC1-4.
LF UP
 Reakreditace doktorských studijních programů Anatomie, histologie
a embryologie; Chirurgie a Psychiatrie.
 Akreditace doktorského studijního programu Molekulární a translační
medicína.
 Reakreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
v oboru Lékařská mikrobiologie.
 Reakreditace habilitačního řízení v oboru Urologie.
 Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
v oborech Lékařská genetika a Kardiochirurgie.
 Příprava projektů v rámci OP VVV (O2 SC1-4, např. Modernizace
přístrojového vybavení pro realizaci DSP na LF UP).
 Podpora aktivní účasti LF UP v projektech směřujících k vědecké excelenci
a mobilitě (OP VVV i další programy poskytovatelů v ČR i zahraničí).
FF UP
 Zvýšení počtu publikací vedených v databázích WOS, SCOPUS, ERIH;
zvyšování počtu výstupů v rámci RUV.
 Podpora zahraniční vědecké spolupráce (publikace v zahraničí,
mezinárodní vědecké týmy, mezinárodní prezentace výsledků VaV, akcent
na vědeckou a publikační činnost s vědeckými pracovišti a odborníky).
 Rozvoj vydavatelství FF UP, podpora vydavatelské činnosti FF UP.
PřF UP
 Motivace pracovišť a pracovníků k tvorbě excelentních výsledků s důrazem
na principiální domácí původ výsledku prostřednictvím Ceny děkana
a systémem přidělování finančního příspěvku na RVO na pracoviště.
 Koordinovaná příprava návrhů projektů OP VVV na další období.
 Důsledně uplatňovat podmínky pro vnitrofakultní rozdělování příspěvku
na vzdělávací činnost, příspěvku na rozvoj výzkumné organizace
a interních grantů s důrazem na ukazatele kvality.
 Systematická kontrola kvality doktorských studijních programů na PřF UP
a úprava počtů doktorandů v oborech, zajištění jejich účasti na projektech
a povinné zahraniční stáži (témata pro doktorské disertační práce bez
dostatečně zajištěné podpory ze strany garantujícího pracoviště nebudou
vypisována).
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 Důsledné využití možnosti integrace a sdílení kapacit výzkumných center
na PřF UP (RCPTM, CRH) v oborech, které mají přímou návaznost na tato
centra (obory Fyzika, Chemie, Biologie) pro výchovu doktorských studentů
i pro realizaci kvalifikačních prací studentů v bakalářském i magisterském
studiu.
PdF UP
 Rozpracování hlavních výzkumných témat fakulty.
 Aktivní vyhledávání výzkumných výzev a jejich reflexe, podpora
předkládání návrhů projektů.
 Podpora zapojení pracovníků a studentů fakulty do mezinárodních
výzkumných týmů.
 Propracování systému zahraničních vědecko-výzkumných stáží studentů
doktorských studijních programů.
 Vytvoření systému podpory vědním a tvůrčím oborům, které mají
potenciál růstu kvality.
 Vytvoření programů finanční podpory pro nově vznikající vědecké týmy.
 Zvýšení kvality publikačních výstupů, akcent na publikování
v mezinárodních vědeckých periodikách zařazovaných do databází.
 Reflexe kvality vědecké a tvůrčí práce akademických pracovníků fakulty
i studentů, zejména doktorských studijních programů.
FTK UP
 Příprava projektů pro dobudování a modernizaci Centra
kinantropologického výzkumu (OP VVV O1 SC3).
 Zvýšení počtu zahraničních akademických a vědeckých pracovníků, včetně
pozice postdok (v návaznosti na OP VVV O1 SC3.1).
CMTF UP
 Udržení vynikající pozice CMTF UP mezi teologickými fakultami v ČR.
 Úsilí o nárůst RIV bodů (s ohledem na skutečnost, že stávající čísla nejsou
známa).
 Nově zřízený Institut mezikulturního, mezináboženského a ekumenického
dialogu a výzkumu (IMEVD) se zaměří na další rozvoj a spolupráci se
zahraničními partnerskými pracovišti.
 Pokračování spolupráce s Centrem biblických studií a Centrem pro práci
s patristickými, středověkými a renesančními texty a specialisty z Českého
egyptologického ústavu FF UK v Praze a KTF UK (Centrum excelence řeší
grantový úkol Historie a interpretace Bible).
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PF UP
 Vytvoření Centra právní prevence (CPP):
o průřezová, celofakultní strategická aktivita;
o plánovaný projekt do OP VVV;
o celá šíře aktivit v rámci vzdělávání, VaV, internacionalizace, CŽV,
profesního vzdělávání, kurzů pro veřejnost, poradenství;
o klíčovou součástí projektu jsou investice do zázemí PF UP –
knihovna, studovna, prostory právních klinik (vše pro podporu
vzdělávání, VaV, třetí role univerzity);
o hlavní cíle projektu: výzkum v oblasti právní ochrany zájmů
jednotlivců, snižování negativních dopadů plynoucích z nízké právní
gramotnosti, zvyšování kvality právních služeb a celospolečenské
prestiže právnického stavu, zvyšování důvěry v právo, péče
o principy právního státu, zvyšování společenské odpovědnosti nové
právnické generace apod.
 Zvyšování kvality vědeckých výstupů na PF UP (monografie, studie,
vědecké konference pořádané PF UP) – zahraniční výzkumné cesty, zázemí
pro výzkum (databáze, knižní fond, pozice asistentů výzkumu,
internacionalizace konferencí, open access výstupy z konferencí, kroky
k zařazení konferenčních výstupů do mezinárodních databází.
 Podpora studentské vědecké odborné činnosti – zahraniční výzkumné
cesty, zázemí pro výzkum (databáze, knižní fond, pozice asistentů
výzkumu), propojení studia a studentského výzkumu – nový přístup
k pozici pomocných vědeckých sil s cílem transformace na pozici
„research“ asistenta, motivace ke studiu v doktorském studijním programu
+ propagace.
 Zkvalitňování odborných periodik vydávaných PF UP (Acta Iuridica
Olomucensia, International and Comparative Law Review) – zapojení
studentů do práce redakcí fakultních časopisů AIO a ICLR, motivace
studentů k publikování prací ve fakultních časopisech AIO a ICLR,
zpřístupňování časopisů – přechod na úplnou open access politiku, zvýšení
mezinárodní relevance (u ICLR), provedení nezbytných kroků pro zavedení
časopisů do mezinárodních databází (ERIH+, Scopus, WoS), vytvoření
online archivu časopisů, internacionalizace redakčních rad.
 Podpora habilitací akademických pracovníků PF UP – zahraniční výzkumné
cesty, zázemí pro výzkum (databáze, knižní fond, pozice asistentů
výzkumu).
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Cíl 4. Komercializace výsledků vědy a výzkumu
Hlavním cílem UP v této oblasti jsou:
 Podpora aplikovaného výzkumu a spolupráce s podnikovou sférou.
 Podpora přípravy projektů v rámci ITI.
 Zapojení se do přípravy projektů v rámci ITI na podporu aplikačního
výzkumu.
FF UP
 Vytváření spin-off firem: zejména katedra psychologie, katedra obecné
lingvistiky, katedra historie – archeologie; provázání filologických oborů
s praxí.
PřF UP
 Posílení spolupráce s podnikovou sférou v rámci činnosti
vědeckovýzkumných center CRH a RCPTM, a to v rámci projektů
Národního programu udržitelnosti I, a prostřednictvím řešení dalších
společných projektů aplikovaného výzkumu, jako např. TA ČR, NAZV,
a experimentálního vývoje, např. MPO a OP PIK.
 Další rozvoj výsledků, které jsou předmětem duševního vlastnictví a úsilí
o jejich komercionalizaci.
 Zapojit se do přípravy projektů v rámci ITI na podporu aplikovaného
výzkumu.
PdF UP
 Koordinace spolupráce s aplikační sférou, navazování kontaktů
a vyhledávání komerčních využití výsledků výzkumu, vývoje a tvůrčí
činnosti.
FTK UP
 Zahájení činnosti AC BALUO.
 Příprava projektů pro vybudování Národního olympijského centra podpory
zdravého životního stylu a pohybové aktivity.
CMTF UP
 CMTF UP (OUSHI) bude směřovat k získání pozice, která ji v budoucnu
umožní komerční využití aplikovaného výzkumu.
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Cíl 5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí
Internacionální aspekt uplatňovaný ve všech oblastech činnosti univerzity je
nezbytný pro zajištění otevřeného a vstřícného prostředí, pro podporu
mezinárodní mobility studentů i zaměstnanců i pro odstraňování bariér při
navazování a rozvoji mezinárodních aktivit ve vzdělávání, vědě, výzkumu a tvůrčí
činnosti všech složek univerzity.
V roce 2016 se budeme soustředit na dosažení následujících úkolů:
 Posilování a rozvoj jazykových kompetencí akademických i ostatních
pracovníků UP na všech úrovních rozšířením nabídky kurzů angličtiny.
 Rozšíření počtu relevantních dokumentů dostupných v angličtině.
 Centralizace zdravotních služeb pro zahraniční pracovníky UP.
 Průběžné vyhodnocování práce se zahraničními absolventy Alumni
program.
 Vypracování studie nového zahraničního centra UP na tř. Svobody 8.
 Zahájení práce na standardizaci ubytovacích kapacit UP pro zahraniční
akademické a vědecké pracovníky.
 Rozšíření počtu aplikací na Portálu UP v angličtině.
 Spuštění nových webových stránek VaV v angličtině.
 Využití možností nabízených v rámci výzev OP VVV.
FF UP
 Podpora jazykového vzdělávání, odborných překladů a tlumočení
konferencí; podpora individuálních a katederních projektů zaměřených na
spolupráci se zahraničím.
 Zvyšování jazykových kompetencí neakademického personálu, spuštění
portálu jazykových služeb.
 Zpracování koncepce zahraniční spolupráce s ohledem na humanitní
obory.
PdF UP
 Posílení jazykových a dalších kompetencí akademických i neakademických
pracovníků.
 Posílení a rozvoj strategických partnerství se zahraničními institucemi.
 Vytváření dvojjazyčných (vícejazyčných) mutací vybraných dokumentů
a norem PdF UP.
 Podpora participace a společného setkávání zahraničních studentů
v průběhu studia.
 Podpora a další rozvoj mezinárodních mobilitních programů a projektů
zaměřených na započitatelné výměnné pobyty.
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 Příprava a realizace International Week pro studenty a akademické
i neakademické pracovníky ze zahraničních vysokých škol.
FTK UP
 Implementace dvojjazyčného prostředí v nových a renovovaných budovách
FTK UP.
CMTF UP
 Již probíhající jazykové kurzy pro administrativní a technické pracovníky
budou více zaměřeny na ověřitelnou znalost cizího jazyka.
PF UP
 Vytváření mezinárodního prostředí na PF UP – zavedení mezinárodního
prostředí v oblasti podpory studia cílené jak na zahraniční, tak i na české
studenty; posílení péče o zahraniční studenty organizací školních
i mimoškolních aktivit, zvyšování jazykových kompetencí
administrativního a pomocného personálu.
 Příprava a zavedení nového studijního programu v cizím jazyce – příprava
akreditačních materiálů pro nový studijní program a jeho zavedení
v kurikulu PF UP.

Cíl 6. Budování značky
Univerzita se v průběhu roku 2016 zaměří na další rozvoj značky. Mezi hlavní
podporované aktivity bude patřit rozvoj práce s absolventy završený plánovaným
absolventským setkáním, rozvoj fundraisingu a rozvoj profesně-poradenského
centra. Bude všestranně a centrálně podporovat zavádění jednotného vizuálního
stylu.
FF UP
 Pokračování a rozvoj marketingové a komunikační strategie FF UP.
 Zlaté promoce, absolventské setkání, screening potřeb absolventů FF UP.
 Zvyšování počtu fakultních škol; kontaktní kampaně – DOD, výjezdy na SŠ,
veletrhy, společné projekty a soutěže pro středoškoláky; reklama cílená na
SŠ.
 Podpora studentských spolků, rozšíření palety služeb pro zaměstnance FF
UP.
 Koordinace fakultních poradenských služeb se Studentským kariérním
a poradenským centrem.
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 Podpora vazeb se zahraničními partnery, komunikace s absolventy
v zahraničí, reklama cílená na zahraniční uchazeče, posílení spolupráce
s Českými domy v zahraničí, spolupráce se zahraničními kulturními
středisky v ČR.
PřF UP
 Rozvoj aktivit fakultního centra popularizace vědy a výzkumu Pevnosti
poznání prostřednictvím IP na tvorbu značky UP a dalších vhodných
zdrojů.
PdF UP
 Inovace webových stránek a sociálních sítí fakulty směrem k posílení
aspektu sociálního networkingu.
 Zlepšení komunikace s absolventy fakulty, setkávání absolventských
ročníků a promoce absolventů u příležitosti 70. výročí UP.
 Zlepšení komunikace s uchazeči o studium (inovace souboru propagačních
materiálů, další rozvoj komunikačních nástrojů v rámci využívaných
sociálních sítí, rozvoj spolupráce se školami).
 Podpora a zlepšování účinné prezentace jednotlivých pracovišť fakulty,
jejich propagace směrem do zahraničí a propagace akademické nabídky
cizojazyčných studijních programů a modulů zájemcům ze zahraničí.
FTK UP
 Vytvoření konceptu Zdravá univerzita 2020.
CMTF UP
 Navázání kontaktů s významnými absolventy CMTF UP, kteří budou zváni
k hostovským přednáškám.
PF UP
 Program Open Lectures – série přednášek tvořících běžnou část rozvrhu,
které budou otevřeny studentům středních škol i laické veřejnosti, a to za
účelem popularizace právnického vzdělávání a motivace ke studiu na PF
UP.
 Aktivita Právo ve městě – pořádání vědeckých kaváren, diskuzních pořadů,
provozování informačních stánků, organizování workshopů apod. V rámci
nekontaktních (online) aktivit bude spuštěn modul Minimální právní
gramotnost (online kurz typu MOOC).
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Cíl 7. Efektivní systém řízení
Pro efektivní řízení v rámci UP budou zaváděna následující opatření:
 Ustavení oddělení strategického rozvoje a zpřesnění náplně jeho činnosti.
 Příprava zavedení systému hodnocení kvality všech činností univerzity.
 Zavedení monitoringu dat univerzity v datových řadách odpovídajících
Dlouhodobému záměru UP.
 Zavedení systému řízení rizik na UP.
 Pokračování systematizace norem UP včetně zavádění sankčních procedur.

Cíl 8. Restrukturalizace řízení lidských zdrojů
UP bude v roce 2016 podporovat plné zapojení všech zaměstnanců do chodu
univerzity a jednotlivých fakult; vytvářet otevřené, tolerantní a soudržné
prostředí; klást důraz na podporu kvalitativního růstu všech zaměstnanců, včetně
vytváření optimalizovaných podmínek pro osoby se specifickými potřebami či
konkrétním typem znevýhodnění (pracovnice na mateřské dovolené apod.). Bude
nadále podporovat kvalifikační růst akademických pracovníků. Bude akcentovat
mezinárodní přesah vědecko-výzkumných a tvůrčích aktivit s cílem kvalifikačně
zajistit všechny studijní obory realizované na fakultě, a to rovněž s ohledem na
vyváženost kvalifikační struktury na jednotlivých pracovištích. Zaměří se na
zvýšení odborných řídících kompetencí vedoucích pracovníků pracovišť, včetně
posílení jejich kompetencí v oblasti personalistiky a systému odměňování
pracovníků mj. ve vztahu k hodnocení podle výkonových ukazatelů.
 Dokončení práce na Pracovním řádu UP a novele Vnitřního mzdového
předpisu.
 Zahájení přípravy a následného monitoringu dle Kariérního řádu UP.
 Zahájení realizace programů dalšího vzdělávání pracovníků UP.
 Zpracování a zahájení implementace strategie péče o zaměstnance.
FF UP
 Kodifikace péče o emeritní profesory FF UP.
 Aktualizace výběrových procedur na FF UP (s ohledem na stávající trendy
HR, např. jazykové kompetence).
 Rozvoj HR. Nová koncepce benefitů pro zaměstnance vzhledem
k aktuálním potřebám.
 Další vzdělávání neakademických pracovníků.
PřF UP
 Rozvoj systémů vnitřního zajišťování kvality formou hodnocení
pracovníků v systému IS HAP.
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 Vytvoření kariérního systému pro mladé vědecké a akademické pracovníky
a propojení s možnostmi jejich dalšího vzdělávání, zařazování doktorandů
do výuky v seminářích a praktických a laboratorních cvičeních.
 Vytváření příznivých podmínek pro zaměstnávání mladých pracovníků
s rodinami, umožňovat flexibilní návrat z rodičovské dovolené.
PdF UP
 Odstraňování nevyváženosti kvalifikační struktury na pracovištích
s ohledem na stávající garanci a další rozvoj studijních programů a oborů
i vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost pracovišť.
 Podpora kvalifikačního rozvoje akademických i neakademických
pracovníků.
 Reflexe systému hodnocení akademických pracovníků i pracovišť fakulty
s provázáním na systém odměňování.
 Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků pracovišť, zejména v úseku
řízení.
 Zvyšování kompetencí neakademických pracovníků fakulty v oblastech
relevantních pro jejich pracovní činnosti.
FTK UP
 Zvyšování kompetencí vedoucích i dalších pracovníků v oblasti řízení
lidských zdrojů.
 Vytvoření systému zvyšování kompetencí pro mladé a začínající
akademické pracovníky v oblasti pedagogické a publikační činnosti.

Cíl 9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky
šetrný a uživatelsky přívětivý provoz
Konkrétní plán investic do infrastruktury UP a jejich dílčí realizace v průběhu
roku 2016 je k dispozici v příloze s názvem Předpokládané investice do
infrastruktury UP 2016 a jejich příprava.
FZV UP
 Příprava investičních projektů v rámci OP VVV Oprava ústředního topení na
starých Teoretických ústavech FZV UP ve spolupráci s LF UP.
LF UP
 Dokončení oprav starých Teoretických ústavů LF UP.
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 Kompletní přestěhování děkanátu LF UP z tř. Svobody 8 do prostor
Teoretických ústavů LF UP.
 Příprava investičních projektů Oprava ústředního topení na starých TÚ LF
UP a Vybudování Energocentra (individuální projekty OP VVV O2 SC1-4).
FF UP
 Aktualizace stávajícího využití budov FF UP; rekonstrukce budov Hrad,
tř. Svobody, Vodární.
 Přípravné práce pro rekonstrukce podkroví tř. Svobody 26.
 Probíhá rekonstrukce budovy Křížkovského 10.
PřF UP
 Efektivně využívat Fond provozních prostředků pro rozvoj přístrojového
a technického vybavení pracovišť a zařízení fakulty.
 Dále profesionalizovat služby ekonomických a technických jednotek
děkanátu pro zajištění kvalitního prostředí pro vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost.
PdF UP
 Optimalizace dislokace pracovišť fakulty po dokončení realizovaných
stavebních infrastruktur z minulých let a příprava infrastruktury pro
poskytování poradenství.
 Zajištění údržby i rozvoje výukových prostor a výzkumných pracovišť
fakulty, včetně stavebních úprav interiérů a exteriérů budov v návaznosti
na strategické záměry univerzity v infrastrukturním rozvoji fakulty.
 V kontextu plánu investic do infrastruktury UP se podílet na řešení
neuspokojivého stavu objektu Albínka.
 Komplexní řešení prostoru dopravní komunikace před budovou na Žižkově
náměstí.
 Aktivní vyhledávání nástrojů ke snižování energetické náročnosti budov
fakulty, zejména Uměleckého centra UP.
 Vytváření podmínek pro realizaci investiční výstavby plánované
a financované ze strukturálních fondů EU i dalších dotačních titulů.
FTK UP
 Pozemkové sjednocení areálu Neředín.
 Příprava rekonstrukce okenních výplní v budově Neředín C pro zlepšení
tepelné bilance budovy.
 Vytvoření stravovacího zařízení zdravé výživy v objektu spojovacího traktu
(koridoru) v areálu FTK UP.
 Vybavení pohybových studií a diagnostických laboratoří v objektu
spojovacího traktu (koridoru) a AC BALUO.
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 Demolice staré “Tesco budovy” a výstavba zázemí pro personál
výcvikového střediska Pastviny.
PF UP
 Investice do zázemí CPP – rekonstrukce stávajících prostor PF (budova B)
s cílem zabezpečit kvalitní a moderní infrastrukturu pro vzdělávání,
výzkum a plnění třetí role univerzity – knihovna a studovna včetně prostor
pro studentský výzkum, skupinové studium, nácvik dovedností, školení
a aktivity dalšího vzdělávání a prostory právních klinik (recepce, pracovna,
studovna, jednací místnost).
 Obnova vybavení učeben a pracoven na PF UP.

Příloha: Předpokládané investice do infrastruktury UP 2016 a jejich příprava
LOKALITA
Neředín

STAVBA – POPIS

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY
(tis. Kč)

TERMÍN
TERMÍN
ZAHÁJENÍ UKONČENÍ

Výstavba spojovacího koridoru

37 000 1. 9. 2015

1. 1. 2016

CKV

90 000 1. 1. 2016

1. 6. 2017

tř. 17. listopadu 50

Rekonstrukce varny, výdejny a zázemí
menzy

30 000 1. 6. 2016

1. 8. 2016

Sportovní hala

Zateplení vstupní části objektu

21 000 1. 6. 2016

1. 10. 2016

5 000 1. 6. 2016

1. 8. 2016

Výměna osvětlení

Křížkovského 8

Rekonstrukce vytápění a VZT

32 000 příprava

Sportovní kurty, nafukovací hala
a koridor

10 000 příprava

Rekonstrukce vnitřních prostor

168 000 příprava

Výměna sportovní podlahy

7 000 1. 7. 2016

1. 8. 2016

Rekonstrukce III. nádvoří pro parkování

5 000 1. 6. 2016

1. 8. 2016

Rekonstrukce objektu
Křížkovského 10

Rekonstrukce objektu včetně dodávky
interiéru

Teoretické ústavy

Rekonstrukce ÚT

Neředín

20 000

příprava,
studie

240 000 1. 1. 2016
30 000 příprava

Rekonstrukce objektu

150 000 příprava

Rekonstrukce archivu

90 000 příprava

Rekonstrukce komunikací a venkovních
sítí (ÚT, voda)

15 000 příprava

tř. 17. listopadu 8a Rekonstrukce objektu

1. 6. 2017

250 000

příprava
a studie

Stránka 20 z 26

Šlechtitelů 27

Rekonstrukce areálových komunikací
včetně infrastruktury – 1. etapa
Technické zázemí pro zpracování
bioodpadu
Oplocení areálu
Modernizace přízemní části objektu č. 47
vč. související technické a dopravní
infrastruktury
Modernizace skleníku botanických
oborů za objektem č. 53
Venkovní výukové prostory pro
botanické a ekologické obory
Rekonstrukce budovy č. 52 pro zázemí
správy budov a detašovaná pracoviště
centrálních jednotek fakulty
Přemístění telefonní ústředny
Novostavba objektu F1 pro rozšíření
výzkumných center vč. související
technické a dopravní infrastruktury

2017

3 000 2016

2016

1 000 2016

2016

45 000 DSP 2016

2018

25 000 DSP 2016

2018

10 000 DSP 2016

2018

25 000

DSP
a zahájení
realizace
2016

1 000 PD 2016
150 000 DSP 2016

Rekonstrukce areálových komunikací – 2.
etapa vč. dobudování parkovacích kapacit

30 000 příprava

Revitalizace venkovních ploch areálu

10 000 2016

Rozšíření odbytových ploch menzy

10 000 příprava

Rekonstrukce vrátnice a nástupních
ploch

20 000 příprava

tř. 17. listopadu 12 Výměna potrubí VZT k digestořím

2017
2017
2018

2020

5 500 2016

2017

Realizace technických opatření na
budově PřF UP

2 000 PD 2016

2017

Doplnění jímací soustavy hromosvodu

2 500 2016

2016

Modernizace stávajících výukových
prostor pro potřeby fyzikálních oborů
Stavební úpravy v 6. NP pro vytvoření
studijního zázemí
Zkvalitnění společných pobytových
prostor v budově
Realizace opatření proti mortalitě ptáků
Pevnost poznání

27 000 2016

20 000 příprava
3 000 PD 2016

2017

15 000 PD 2016

2020

2 000 PD 2016

2017

Venkovní prostory Pevnosti poznání

800 2016

2017

Venkovní informační systém Pevnosti
poznání

300 2016

2016

tř. Svobody 8

Rekonstrukce objektu

tř. Svobody 26

Rekonstrukce objektu včetně podkroví

Kateřinská 17

Přístavba výtahu a úprava dvorní části
Výměna plynových kotlů

Vodární 6

Výměna plynových kotlů

Univerzitní 22

Rekonstrukce nádvoří

15 000 studie
200 000 studie
11 000 příprava
1 800 1. 7. 2016

1. 8. 2016

600 1. 7. 2016 1. 8. 2016
2 000 příprava
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Hynaisova 9

Rekonstrukce objektu

90 000 příprava

tř. Míru 117

Rekonstrukce objektu

30 000 příprava

Žižkovo nám. 5

Rekonstrukce chodbových částí
(podlahy, dveře)

20 000 1. 6. 2016

tř. 17. listopadu 6

Rekonstrukce vstupu – knihovna

15 000 příprava

Na Hradě 5

Rekonstrukce objektu

90 000 1. 6. 2016

1. 4. 2018

Pastviny

Zateplení jídelny

6 000 1. 8. 2016

1. 5. 2017

Biskupské nám. 1

Počítačové učebny

2 000 1. 5. 2016

1. 8. 2016

Rekonstrukce fasád

4 000 1. 4. 2016

1. 8. 2016
1. 8. 2016

Purkrabská 2, 4

Rekonstrukce „ALBÍNKY“

10 000 1. 5. 2016

Loděnice

Půdní vestavby

10 000 příprava

tř. 17. listopadu 8

Řešení vstupu

5 000 příprava

1. 8. 2020

Cíl 10. Implementace a rozvoj nových technologií
UP bude v roce 2016 sledovat, vyhodnocovat a implementovat relevantní
informační a komunikační technologie. Aby mohla univerzita správně plnit svou
vzdělávací a vědeckou funkci, musí být její řízení a chod podepřen moderním
a efektivním univerzitním informačním systémem. Bude třeba sledovat vývojové
trendy v informačních technologiích a univerzitní informační systém průběžně
modifikovat tak, aby uspokojoval náročné potřeby univerzity a jejích studentů,
zaměstnanců, uchazečů o studium i absolventů. Cílem je dosáhnout a udržet stav,
kdy informační a komunikační technologie na UP budou trvale splňovat kritéria
state-of-the-art v relevantních oblastech. Oblasti rozvoje zahrnují především
zajištění dostatečné, moderní a spolehlivé technické infrastruktury školy,
podporu a rozvoj kvalitního univerzitního informačního a prezentačního systému
a rozvoj sofistikovaných nástrojů pro technologickou podporu procesů UP.
 Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních
dokumentů UP dle zákona č. 499/2004 Sb.
 Rozvoj IT infrastruktury pro podporu výzkumu, vývoje, vzdělávání
a provozu školy:
o Rozvoj serverové a síťové infrastruktury UP, včetně vytváření
podmínek pro budování cloudových služeb.
 Rozvoj a integrace univerzitního informačního systému:
o Rekonstrukce a internacionalizace komponent univerzitního
informačního systému.
o Rekonstrukce portálového řešení IS a zavedení systému jednotného
přihlašování.
o Rekonstrukce webového prostoru UP s ohledem na moderní
prezentační trendy a mobilní technologie.
o Upgrade a další rozvoj systému SAP R/3.
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o Rozvoj komponent elektronické spisové služby a její integrace do
procesů školy.
 Rozvoj technologické podpory všech typů studií a jejich komplexní
integrace a internacionalizace:
o Rozvoj studijního informačního systému IS/STAG s ohledem na vyšší
otevřenost, interoperabilitu a potřeby vzniklé v důsledku podpory
procesního řízení a legislativních změn.
o Konsolidace e-learningových nástrojů školy a jejich rozvoj
v oblastech integrace se studijními informačními systémy, podporou
sdílení vzdělávacího obsahu, kompatibility s mobilními zařízeními
a podpory inkluzivního vzdělávání.
o Podpora procesu certifikace distančních studijních opor na UP za
účelem zvyšování kvality distančních prvků ve vzdělávání.
FF UP
 Modernizace technické infrastruktury pro budovy K10 a Hrad.
PdF UP
 Dokončení generační obnovy počítačového vybavení pracovníků a učeben
PdF UP v důsledku ukončení provozní podpory MS Windows XP na všech
pracovištích a ve zbývajících učebnách.
 Restrukturalizace datové sítě v objektu v Purkrabské ulici a doplnění
datových rozvaděčů o záložní napájecí zdroje (UPS) zvyšující odolnost
počítačové sítě při výpadku dodávky elektrické energie.
 Rozšíření pokrytí budov PdF UP bezdrátovým připojením k internetu
prostřednictvím sítě Eduroam a vybudování této sítě v objektu v
Purkrabské ulici.
 Stabilizace a rozvoj informační infrastruktury v rámci počítačové sítě
a jejích služeb postavených na platformě MS AD a přechod na úroveň AD
2015 R2 native.
 Další vývoj authorwaru MiniAware pro potřeby tvorby distančních
výukových textů v rámci LMS Unifor v důsledku nové verze MS Office
a další podpora rozvoje multimediálních a virtuálních vzdělávacích
nástrojů využívaných v celoživotním vzdělávání (multiuživatelské virtuální
prostředí Second Life a MOOC).
 Zajištění dalšího provozu a případné rozšíření sítě kopírovacích center
v rámci všech budov PdF UP.
FTK UP
 Vytvoření centra IT v kinantropologii.
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Seznam použitých zkratek
AC
AD
CMTF
BALUO

Aplikační centrum
Active Directory
Cyrilometodějská teologická fakulta
Kinantropologické centrum zaměřené na přenos výsledků výzkumu
o pohybu člověka do praxe
CKV
Centrum kinantropologického výzkumu
CPP
Centrum právní prevence
CRH
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
CŽV
Celoživotní vzdělávání
DOD
Den otevřených dveří
DSP
Doktorský studijní program
ERIH
European Reference Index for the Humanities
FF
Filozofická fakulta
FNOL
Fakultní nemocnice Olomouc
FTK
Fakulty tělesné kultury
FZV
Fakulta zdravotnických věd
GA ČR
Grantová agentura České republiky
GIS
Geografický informační systém
HAP
Hodnocení akademických pracovníků
HR
Human Resources (lidské zdroje)
CHASOC
Charitativní a sociální práce
IGA
Interní grantová agentura
IP
Institucionální plán
IT
Informační technologie
IS
Informační systém
ITI
Integrovaná územní investice (International Teritorial Investment)
KISH
Kosice Institute for Society and Health
KTF
Katolická teologická fakulta
LF
Lékařská fakulta
LMS
Learning Management System (systém pro řízení výuky)
MESOHUP Mezinárodní sociální a humanitární práce
MOOC
Massive Open Online Courses
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MS
Microsoft
NAZV
Národní agentura pro zemědělský výzkum
OP PIK
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP VVV
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OUSHI
Olomouc University Social Health Institute
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PdF
PF
PřF
RCPTM
RVO
SC
SŠ
SOČ
STAG
SVP
TA ČR
TÚ
U3V
UK
UP
UPJŠ
ÚP
VaV

Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Rozvoj výzkumné organizace
Specifický cíl
Střední škola
Studentská odborná činnost
Studijní agenda
Speciální vzdělávací potřeba
Technologická agentura České republiky
Teoretické ústavy
Univerzita třetího věku
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Úřad práce
Věda a výzkum
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V Olomouci 27. října 2015

………………………………………………………
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
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