Plán realizace Strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti UP
na PF na rok 2018
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Cíl 1: Kvalitní studium a vzdělávání
1.1 Příprava vytvoření systému garantovaných stáží na PF UP
i u externích subjektů
 rozšíření zapojení odborníků z praxe do běžné výuky
 rozšíření spolupráce s absolventy při umísťování stážistů
 ve vazbě na OP VVV vytvoření metodiky stáží, rozšíření počtu stážových míst,
vytvoření administrativního zázemí, sběr dat, způsob hodnocení stáží

Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | studenti | třetí role univerzity
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
Cíl 6. Budování značky
nástroj 6.3 Zlepšení komunikace s absolventy

1.2 Adaptace studijního prostředí PF UP na legislativní změny
 adaptace studijních procesů s cílem implementovat postupy podle správního
řádu
 adaptace studijních procesů s cílem implementovat postupy podle správního
řádu – rozšíření zapojení odborníků z praxe do běžné výuky
 rozšíření spolupráce s absolventy při umísťování stážistů
 ve vazbě na OP VVV vytvoření metodiky stáží studentů PF UP, rozšíření počtu
stážových míst, posílení administrativního zázemí pro realizaci stáží včetně
sběru dat a hodnocení stáží

Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: studenti | vzdělávání
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
nástroj 1.6 Rozvíjení jedinečných oborů…
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti

1.3 Implementace reakreditace magisterského programu Právo
a právní věda v novém právním prostředí
 implementace reakreditace programu Právo
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: studenti | vzdělávání
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
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nástroj 1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
nástroj 1.6 Rozvíjení jedinečných oborů…
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti

1.4 Tvorba podkladů pro zhodnocení dosavadní podoby programu
Právo a příprava koncepce jeho reakreditace
 pokračování ve sběru dat: studentské evaluace, data ze studijních databází,
informace od absolventů a zaměstnavatelů
 pokračování ve vyhodnocení dat: plnění cílů studijního programu, naplnění
profilu absolventa, identifikace problémů a návrhy možných změn ve studijním
programu
 pokračování ve tvorbě koncepce rozvoje studia v jednotlivých osách studijního
programu (katedry)
 provedení revize volitelných předmětů
 rozvíjení programu právních klinik a dovednostního vzdělávání s cílem
implementovat nejnovější trendy v těchto oblastech, což povede k udržení
excelence PF UP v této oblasti a k lepšímu naplnění profilu absolventa

Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: studenti | vzdělávání
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
nástroj 1.6 Rozvíjení jedinečných oborů…
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti

1.5 Příprava systému opatření ke snižování studijní neúspěšnosti
(drop-out)
 analýza a vyhodnocení míry zajištění transparentního, motivujícího
a bezpečného studijního prostředí na PF UP
 důraz na studijní dovednosti, time-management a zvládání stresu spojeného se
studiem

Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: studenti | vzdělávání
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
nástroj 1.6 Rozvíjení jedinečných oborů…
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti
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Cíl 2: Internacionalizace studijních programů
2.1 Rozvoj studijních programů v cizím jazyce
 zkvalitňování a rozvoj akreditovaných programů v cizím jazyce na PF UP (Master
in International and European Law, Theoretical Legal Sciences – Ph.D. in
European and International Law
 realizace cizojazyčných programů LL.M. na PF UP (samostatně i ve spolupráci
se zahraničními partnery)
 příprava k vytvoření „multiple-degree, joint-degree nebo double-degree
programů“

Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
nástroj 1.3 Rozvoj profesních i zájmových programů celoživotního
vzdělávání
nástroj 1.5 Rozvíjení excelentních oborů
Cíl 2. Internacionalizace studijních programů
nástroj 2.1 Vytváření modulů a oborů v cizích jazycích…
nástroj 2.2 Vytváření společných double-degree a joint-degree programů…
nástroj 2.3 Posilování, podpora a průběžné vyhodnocování mezinárodních
marketingových aktivit UP
Cíl 5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí
nástroj 5.1 Posilování a rozvoj jazykových kompetencí …
nástroj 5.2 Rozvoj dvojjazyčného prostředí…
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Cíl 3: Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
3.1 Zvyšování kvality vědeckých výstupů na PF UP (monografie,
studie, vědecké konference pořádané PF UP)
 zaměření na excelenci výstupů akademických pracovníků
 příprava k vytvoření excelentních národních a mezinárodních týmů
 podpora organizace a posílení rozvoje oborových a zejména mezioborových
projektů
 podpora zvýšení publikování vědeckých monografií
 zvýšení podpory zahraničních výzkumných cest
 pokračování v tvorbě kvalitního zázemí pro výzkum (databáze, knižní fond,
pozice asistentů výzkumu) včetně zázemí administrativního
 internacionalizace konferencí, open access výstupů z konferencí, zintenzivnění
kroků vedoucích k zařazení konferenčních výstupů do mezinárodních databází
 zvyšování spolupráce s externími vědeckými pracovišti (Ústav státu a práva
Akademie věd ČR)
 ocenění vědeckých výstupů pracovníků PF UP (Čestné uznání děkanky PF UP)
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti
Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
nástroj 3.2 Posílení mezinárodního rozměru ve VaV
nástroj 3.3 Zpřístupnění výsledků VaV a tvůrčí činnosti

3.2 Zkvalitňování odborných periodik vydávaných PF UP (Acta
Iuridica Olomucensia, International and Comparative Law Review)
 posílení zvýšení mezinárodní relevance (u ICLR), provedení nezbytných kroků
pro zavedení časopisů do mezinárodních databází (Scopus, WoS)
 zkvalitňování recenzního řízení publikovaných příspěvků
 pokračování ve zpřístupňování časopisů – přechod na úplnou open access
politiku
 rozšíření zapojení studentů do práce redakcí fakultních časopisů AIO a ICLR
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: věda a výzkum
Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
nástroj 3.3 Zpřístupnění výsledků VaV a tvůrčí činnosti

3.3 Podpora habilitací akademických pracovníků PF UP
 zvýšení podpory zahraničních výzkumných cest
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 pokračování v tvorbě kvalitního zázemí pro výzkum (databáze, knižní fond,
pozice asistentů výzkumu) včetně zázemí administrativního
 příprava akreditace habilitačního řízení v oblasti trestního, správního a
evropského práva
 příprava akreditace profesorského řízení v oblasti občanského práva
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.1 Zajištění dostatečného počtu odborníků
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti
Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
nástroj 3.2 Posílení mezinárodního rozměru ve VaV
nástroj 3.3 Zpřístupnění výsledků VaV a tvůrčí činnosti

3.4 Podpora transferu akademických znalostí do praxe (transfer
know-how, odborné studie)
 vyhledávání dalších možností transferu právních znalostí do praxe
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti
Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
nástroj 3.2 Posílení mezinárodního rozměru ve VaV
nástroj 3.3 Zpřístupnění výsledků VaV a tvůrčí činnosti

3.5 Podpora studentské vědecké odborné činnosti
 výchova k vědecké práci, zvýšení kvantity společně s kvalitou studentské
vědecké a publikační činnosti
 zintenzivnění podpory podávání žádostí o vědecké granty
 vyhodnocení vhodnosti inovované koncepce projektů IGA
 zintenzivnění podpory mezigenerační vědecké spolupráce
 pokračování v opatřeních směřujících k podpoře publikační činnosti studentů
 posílení motivace studentů k publikování prací v recenzovaných časopisech
 rozvoj podpory excelentních výstupů studentů včetně podpory aktivních
vystoupení studentů na zahraničních konferencích
 doplňování knihovního fondu PF UP, doplňování a aktualizace elektronických
databází, zlepšení zázemí pro samostudium na fakultě (např. nová knihovna)
 zahraniční výzkumné cesty
 rozšíření propojení studia a studentského výzkumu – nově vytvořený přístup
k pozici pomocných vědeckých sil s cílem transformace na pozici „research“
asistenta
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 posílení motivace ke studiu v doktorském studijním programu a zintenzivnění
jeho propagace
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti
nástroj 3.3 Zpřístupnění výsledků VaV a tvůrčí činnosti

3.6 Zvýšení kvality doktorského studia
 vytváření stabilní sítě školitelů a neformálních mentorů
 pokračování přípravy na reakreditaci doktorského studijního programu
 pokračování v přípravných pracích na akreditace doktorského studijního
programu ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti
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CÍL 5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí
(internacionalizace PF)
5.1 Podpora mobility českých a zahraničních studentů
 zvýšení podpory mezinárodní mobility studentů (studium i pracovní stáže)
 navýšení počtu zahraničních studentů studujících na PF UP (v rámci programu
Erasmus+, cizojazyčných programů a letních škol)
 posílení a další rozvoj spolupráce se zahraničními partnery v rámci programu
Erasmus+
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | studenti | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
nástroj 1.7 Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti
Cíl 6. Budování značky
nástroj 6.7 Posílení budování značky v zahraničí

5.2 Vytváření mezinárodního prostředí na PF UP
 zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce
 zavádění a zkvalitňování mezinárodního prostředí v oblasti podpory studia cílené
jak na zahraniční, tak i na české studenty
 zvyšování jazykových kompetencí administrativního a pomocného personálu
 posílení informovanosti o cizojazyčných programech, aktivitách, obsahu
a možnostech studia zahraničních studentů na PF UP a souvisejících
marketingových aktivit
 evaluace výuky, aktivit a prostředí na PF UP zahraničními studenty (nezařazeno
do OP VVV)
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: akademický život | vzdělávání | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.9 Letní školy a workshopy pro studenty
Cíl 2. Internacionalizace studijních programů
nástroj 2.3 Posilování, podpora a průběžné vyhodnocování mezinárodních
marketingových aktivit UP
Cíl 5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí
nástroj 5.1 Posilování a rozvoj jazykových kompetencí…
nástroj 5.2 Rozvoj dvojjazyčného prostředí…
Cíl 6. Budování značky
nástroj 6.7 Posílení budování značky v zahraničí
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5.3 Podpora mobility akademických pracovníků
 zvýšení podpory mobility akademických pracovníků ke dlouhodobým
i krátkodobým pobytům směřujícím k výzkumu i pedagogické činnosti
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace
Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
nástroj 3.2 Posílení mezinárodního rozměru ve VaV

5.4 Podpora mobility zahraničních odborníků
 podpora mobility ke krátkodobým a zvláště dlouhodobým pobytům zahraničních
odborníků a vyučujících napříč všemi programy na PF UP
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.1 Zajištění dostatečného počtu odborníků
Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
nástroj 3.2 Posílení mezinárodního rozměru ve VaV
Cíl 5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí
nástroj 5.1 Posilování a rozvoj jazykových kompetencí…
nástroj 5.2 Rozvoj dvojjazyčného prostředí…

5.5 Letní školy a odborné aktivity
 zabezpečení odborných aktivit zvyšujících mezinárodní zkušenosti a vytváření
vazeb mezi českými a zahraničními studenty PF (exkurze či „study visits“ na
zahraničních odborných a výzkumných pracovištích)
 posílení péče o zahraniční studenty organizací školních i mimoškolních aktivit
 rozvoj stávajících letních škol a zavedení nových letních škol
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | studenti | internacionalizace
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.5 Rozvíjení excelentních oborů
nástroj 1.9 Letní školy a workshopy pro studenty
Cíl 2. Internacionalizace studijních programů
nástroj 2.1 Vytváření modulů a oborů v cizích jazycích…
Cíl 5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí
nástroj 5.1 Posilování a rozvoj jazykových kompetencí…
nástroj 5.2 Rozvoj dvojjazyčného prostředí…
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CÍL 6: Budování značky
(oblast komunikace, vnějších vztahů a dalšího
vzdělávání)
6.1 Nabídka kurzů CŽV
 pokračování v realizaci přednášek v rámci univerzity dětského věku (s cílem
zvyšovat právní povědomí a popularizovat studium na právnické fakultě mezi
žáky základních škol)
 letní právnická škola (zaměřená na studenty středních škol za účasti studentů i
absolventů, opět s cílem motivovat ke studiu na vysoké škole)
 pokračování v realizaci přednášek v rámci univerzity třetího věku (speciálně
orientovaná na právní potřeby a problémy seniorů)
 pokračování v realizaci specializovaných přednáškových kurzů pro odbornou
veřejnost
 tematické workshopy pro středoškolské učitele základů společenských věd se
zaměřením na právo
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: akademický život | vzdělávání | třetí role univerzity
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
nástroj 1.3 Rozvoj profesních a zájmových programů celoživotního
vzdělávání
nástroj 1.9 Letní školy a workshopy pro studenty
Cíl 6. Budování značky
nástroj 6.3 Zlepšení komunikace s absolventy
nástroj 6.4 Posílení komunikace s uchazeči

6.2 Program „open lectures“
 pokračování v realizaci série přednášek tvořících běžnou část rozvrhu (v rámci
nabídky všech kateder a v rámci všech oborů), které budou otevřené pro účast
studentů středních škol i laickou veřejnost, a to za účelem popularizace
právnického vzdělávání a motivace ke studiu na právnické fakultě
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: akademický život | vzdělávání | třetí role univerzity
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.3 Rozvoj profesních a zájmových programů celoživotního
vzdělávání
nástroj 1.9 Letní školy a workshopy pro studenty
Cíl 6. Budování značky
nástroj 6.4 Posílení komunikace s uchazeči…
10

6.3 Propojení fakulty a veřejného prostoru (aktivita „právo ve městě“)
 pokračování v pořádání vědeckých kaváren, diskusních pořadů, provozování
informačních stánků, organizování workshopů apod.
 rozšíření nekontaktních (online) aktivit, pokračování v realizaci modulu
„minimální právní gramotnosti“ (online kurz typu MOOC)
 rozšíření zapojení studentů do všech popularizačních aktivit, s důrazem na
posílení praktického tréninku znalostí a prohloubení nových dovedností
(především komunikačních a prezentačních) a zvyšování sociální odpovědnosti
budoucí právnické generace
 rozvíjení a rozšiřování systému fakultních středních škol

Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: akademický život | vzdělávání | třetí role univerzity
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
nástroj 1.3 Rozvoj profesních a zájmových programů celoživotního
vzdělávání
nástroj 1.9 Letní školy a workshopy pro studenty
Cíl 6. Budování značky
nástroj 6.3 Zlepšení komunikace s absolventy
nástroj 6.4 Posílení komunikace s uchazeči…

6.4 „Právnický inkubátor“
 realizace profesního a kariérního poradenství a výuky klíčových kompetencí pro
studenty a absolventy PF UP
 rozšíření odborné přípravy v rámci specializovaných kurzů a školení pro
absolventy. Realizace výukových aktivit se zapojením absolventů PF UP tak, aby
bylo umožněno předávání zkušeností, vytváření mezigeneračních sítí a sdílení
know-how mezi členy absolventské obce fakulty, s přihlédnutím ke specifikům
právních profesí. PF UP tak nabídne absolventům právnických fakult přípravu
(po znalostní, dovednostní i hodnotové stránce) na již zvolené povolání, čímž
umožní jejich další profilaci směrem k potřebám praxe a trhu práce
 rozvíjení využití PR potenciálu klinik a udržení vůdčí pozice PF UP v oblasti
klinického právního vzdělávání

Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | studenti | třetí role univerzity
Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
nástroj 1.3 Rozvoj profesních a zájmových programů celoživotního
vzdělávání
Cíl 6. Budování značky
nástroj 6.3 Zlepšení komunikace s absolventy
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Cíl 7. Efektivní systém řízení



posílení a rozvoj strategického řízení a personálního managementu na PF
pokračování implementace novely zákona o vysokých školách do systému
vnitřních předpisů PF UP

Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: efektivní systém řízení
Cíl 7. Efektivní systém řízení
Cíl 9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný a uživatelsky přívětivý
provoz
nástroj 7.2 Implementace prvků procesního řízení
nástroj 7.3 Monitorování a řízení kvality podpůrných činností

Cíl 8. Restrukturalizace řízení lidských zdrojů


realizace nové strategie řízení lidských zdrojů na PF UP

Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: restrukturalizace řízení lidských zdrojů I efektivní systém řízení
Cíl 7. Efektivní systém řízení
Cíl 8. Restrukturalizace řízení lidských zdrojů
Cíl 9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný a uživatelsky přívětivý
provoz
nástroj 8.1 Kariérní řád
nástroj 8.2 Organizace náboru a výběru neakademických pracovníků
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Cíl 9: Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky
šetrný a uživatelsky přívětivý provoz
(další a doplňkové aktivity)
9.1 Rekonstrukce a modernizace budov fakulty a okolí
 přípravné činnosti související s realizací rekonstrukce stávajících prostor PF UP
(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) – OP VVV
 změna režimu parkování na parkovišti PF UP: vybudování parkovací brány
s režimem umožňujícím parkování jen pro zaměstnance a studenty UP
 pokračování v úpravě prostranství před budovou B: odbourání stávajícího
podstavce obloženého žulovými deskami
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace | třetí role univerzity
Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
nástroj 3.3 Zpřístupnění výsledků VaV a tvůrčí činnosti
Cíl 9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný a uživatelsky přívětivý
provoz
nástroj 9.3 Rekonstrukce stávajících nemovitostí univerzity
nástroj 9.4 Optimalizace podpůrné infrastruktury

9.2 Obnova vybavení učeben a pracoven na PF UP
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace | třetí role univerzity
Cíl 9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný a uživatelsky přívětivý
provoz
nástroj 9.3 Rekonstrukce stávajících nemovitostí univerzity
nástroj 9.4 Optimalizace podpůrné infrastruktury

9.3 Rozvoj a rekonstrukce IT infrastruktury
 posilování stávajícího připojení WIFI
Návaznost na DZ UP 2016–2020:
Vize: vzdělávání | věda a výzkum | internacionalizace | třetí role univerzity
Cíl 9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný a uživatelsky přívětivý
provoz
nástroj 9.3 Rekonstrukce stávajících nemovitostí univerzity
nástroj 9.4 Optimalizace podpůrné infrastruktury
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