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Aktualizace dlouhodobého záměru FTK UP na rok 2007
Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2007 vychází z Dlouhodobého záměru FTK UP na
období 2006 - 2010 a z aktualizace Dlouhodobého záměru UP na rok 2007.
Oblast vědecko badatelské činnosti a zahraničních vztahů
- Realizace motivačních faktorů pro podporu vědecké práce v souladu snovými
pravidly financování na FTK UP.
- Posílení prestiže interní grantové soutěže FTK UP. Zkvalitnění výběrového řízení a
ekonomická stimulace nejlepších předkládaných projektů.
- Pokračování v postupné úpravě základní koncepce DSP v souladu s podmínkami
vyplývajícími přijetí ČR do EU a z toho vyplývajícím nárůstem možností
absolvování vybraných předmětů na zahraničních institucích.
- Vytvoření podmínek (prostorové, finanční, personální) pro zorganizování
Studentské vědecké konference a konference Pohyb a zdraví 2007.
- Zajištění podmínek pro zvýšení počtu pracovníků zapojených do mezinárodních
organizací a institucí zaměřených na oblast tělesné kultury.
- Tvorba modulů v AJ na základě stávajících předmětů v AJ.
- Zajištění personálních a organizačních podmínek pro fungování programu ErasmusMundus a projektu Internacionalizace.
- Inovace bilaterálních smluv (v souvislosti s připravovaným novým vzdělávacím
programem EU, který od r. 2007/2008 nahradí program Sokrates) se zřetelem na
akademickou úroveň partnerských institucí.
Oblast studia a studijních záležitostí
- Dokončení restrukturalizace kurikul s návazností na konstrukci a realizaci okruhů
SZZ ve vzájemné propojenosti bakalářských a navazujících magisterských
studijních oborů.
- Inovace a vzájemná návaznost pedagogické způsobilosti a učitelské způsobilosti.
- Postupná realizace nové koncepce pedagogické praxe u Bc. studijních oborů a
učitelské praxe u Mgr. studijních oborů.
- Důsledné naplňování systému STAG ukončenými výstupy s důrazem na povinnosti
vyučujících. Zefektivnění systému STAG pro tisk Diploma Supplement.
- Postupné propojování akreditovaných programů s programy celoživotního
vzdělávání.
- Postupná tvorba dalších studií v rámci CŽV podle potřeb a zájmu studentů,
zaměstnanců a veřejnosti. Další smluvní spolupráce s externími organizacemi.
- Inovace profesního poradenství na FTK UP v souladu s potřebami klientů a
možnostmi FTK UP.
- Příprava a ověřování evaluačních postupů pro hodnocení pedagogického procesu.
Oblast rozvoje a vnějších vztahů
- Implementace (alespoň v některých položkách) nového modelu dělení finančních
prostředků na FTK UP.
- Kompletní zpracování a podání projektu do strukturálních fondů EU (operační
systém Věda a výzkum pro inovace).
- Koordinace rekonstrukce prostor pro činnost CKV, zpracování kompletní
projektové dokumentace, vyvinutí úsilí o zahájení stavby.
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Koordinace realizace rozvojového projektu zaměřeného na zvyšování jazykové
úrovně pracovníků na FTK UP.
Zabezpečení odborných školení pracovníků administrativy k novým předpisům
(zákoník práce, sociální a nemocenské pojištění, daňové zákony, zákon o
účetnictví…).
Zabezpečení či koordinace tvorby komplexních propagačních materiálů pro potřeby
prezentace FTK UP (materiály pro uchazeče o studium, materiály pro reprezentaci
FTK UP).
Další zkvalitňování www stránek FTK UP včetně anglické verze, zvyšování využití
Informačního portálu FTK UP jako centrálního informačního média na FTK UP.
Revidování a rozšiřování stávající kooperace FTK UP s vnějšími subjekty.
Rozvíjení kooperace v oblastech možné komercionalizace výstupů a výsledků
činnosti realizované na FTK UP (v duchu plánovaného zaměření projektu pro EU).

Oblast materiálního rozvoje
Uvažované doplnění a rekonstrukce:
- Rekonstrukce bývalé vojenské prádelny na výzkumné pracoviště fakulty.
- Rozvoj výukových a sportovních prostor v areálu sportovní haly UP.
- Zahájení a dokončení výstavby objektu ubytovny zaměstnanců na výcvikovém
středisku Pastviny.
- Zahájení rekonstrukce výcvikových a sportovně-výukových objektů na VS Pastviny
(loděnice, sklady, sportoviště s umělým povrchem, lanové centrum…) v návaznosti
na koncepci výuky tak, aby letní výcvikové kurzy byly konány především na VS
Pastviny a aby bylo alespoň částečně možno je využít pro výuku LS akademického
roku 2006/2007 (ochrana obyvatel).
- Připravení podkladů pro rekonstrukci klimatizace PC učeben v budově NA a
vybudování klimatizace NC 518.
- Pokračování řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům u objektu Hynaisova a VS
Pastviny.
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