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Úvod
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti Ústavu
zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen „DZ UZS TUL") vychází
z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 - 2020 Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky, navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační činnosti Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci na léta
2011 - 2015 a jeho každoroční aktualizace, z analýzy současného stavu a prognózy vývoje
v následujících pěti letech.
Ústav byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci se záměrem poskytovat vysokoškolské
bakalářské a magisterské vzdělání v nelékařských zdravotnických oborech. Hlavní činností ústavu
je činnost vzdělávací a vědecko-výzkumná v oborech nelékařského zdravotnictví. Studijní
programy respektují požadavky EU, MŠMT a MZČR, vzdělávají ve veřejném zájmu se zaměřením
na bezprostřední uplatnění v praxi. Ústav svoji činností přispívá k rozšíření nabídky možností
vzdělávání v terciární sféře, ve společensky významných a požadovaných oborech. Má prioritní
postavení v rámci nelékařského odborného vzdělávání v regionu.
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I.

Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen ústav) se i nadále bude
soustředit na zvyšování kvality svých činností. Ústav bude aktualizovat a modernizovat stávající
akreditované programy a bude usilovat o akreditaci nových studijních programů,
o jejichž absolventy je požadavek z praxe nelékařských oborů. Dlouhodobým cílem ústavu
je poskytovat kvalitní vzdělávání, které zajistí absolventům uplatnění na trhu práce. Ústav bude
nadále podporovat odborný růst akademických pracovníků, jejich vědecko-výzkumnou
a publikační činnost, dále modernizovat přístrojové vybavení laboratoří tak, aby odpovídalo
nárokům praxe.
Pro zvyšování úrovně odborné praxe bude ústav nadále spolupracovat se zdravotnickými
zařízeními ČR působícími v oblastech souvisejících se studijními programy. V orientaci uplatnění
absolventů na trhu práce se bude ústav zejména opírat o požadavky významných zdravotnických
zařízení a organizací v regionu. Dlouhodobým záměrem ústavu je vzdělávat absolventy schopné
uplatnit se na domácím a evropském trhu práce a systémem vzdělání u nich kromě vysoké
profesionality vytvořit schopnost pružně reagovat na měnící se nabídku pracovních příležitostí.
V současné době požadavky na trhu práce v oboru realizovaném ústavem mnohonásobně
převyšují možnou nabídku absolventů.
Ústav bude seznamovat, informovat veřejnost, ale především budoucí uchazeče o svých
studijních programech, o perspektivách zaměstnání v nelékařských oborech, o možnostech
celoživotního vzdělávání prezentacemi na výstavách a veletrzích pracovních příležitostí,
v regionálním i celorepublikovém tisku, ve zdravotnických zařízeních ČR, SR.
Ústav bude nadále připravovat kroky k transformaci ústavu na fakultu.
Prioritní cíle na období 2016 -2020:
• vytvářet podmínky pro transformaci ústavu na fakultu zdravotnických studií,
• zkvalitňovat a rozšiřovat vzdělávací proces,
• podporovat další vzdělávání akademických pracovníků směřující k získání titulu Ph.D.
a dále k habilitačnímu řízení, podporovat účasti akademických pracovníků na vědeckých
sympoziích v tuzemsku i v zahraničí, podporovat zapojení do vědeckých projektů v rámci
TA ČR, MZČR, MPO, podporovat účasti v celouniverzitních projektech,
• modernizovat a rozšiřovat přístrojového vybavení laboratoří ústavu,
• motivovat akademické pracovníky k vědecko-výzkumné a publikační činnosti,
• podporovat mobilitu akademických pracovníků a studentů,
• podporovat rozvoj jazykových a komunikačních dovedností studentů,
• podporovat studenty v tvůrčí aktivitě,
• rozšiřovat nabídku e-learningového způsobu výuky jako nezbytné pomůcky pro studenty
kombinované formy studia,
• podporovat propagaci ústavu klasickým způsobem a rozvoj propagace přes moderní
technologie (webové stránky, komunikační sítě Facebook a Twitter) s cílem oslovit více
potenciálních studentů ústavu,
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• podporovat a rozšiřovat spolupráci se zdravotními zařízeními s cílem zkvalitnění odborné
praxe a rozvoje vědecko-výzkumné činnosti.
K finančnímu a technickému zabezpečení bude ústav využívat příspěvek a dotace ze státního
rozpočtu, institucionální programy, operační programy, projekty grantových agentur ČR, projekty
v rámci programů EU, další programy, fondy a vlastní zdroje ústavu.

II.

Prioritní cíl: Diverzifikace a dostupnost

Ústav bude vycházet a využívat všech nabídek a možností, který poskytuje zákon o vysokých
školách a Stipendijní řád TUL tak, aby nedocházelo k sociálnímu rozdělování studentů v přístupu
ke vzdělání, mobilitě, praxi, či jiným kvalitativním charakteristikám studia.
Nabídka vzdělávacích programů ústavu reflektuje požadavky, potřeby a možnosti široké populace
studentů. Cílem ústavu je rozvoj a zvyšování kvality studijních programů. Ústav nabízí i studium
v kombinované formě studia, podporuje rozvoj e-learningu, podporuje nadané studenty
a průběžně připravuje opatření ke snižování studijní neúspěšnosti.
Ústav bude nadále pokračovat v rozvoji celoživotního vzdělávání absolventů a pracovníků
nelékařských profesí.
Prioritní cíle na období 2016 -2020:
• zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všem studentům bez ohledu na jejich sociální
a ekonomické zázemí,
• podporovat sociálně znevýhodněné studenty a nadané studenty formou stipendií,
• přizpůsobovat poradenské služby potřebám studentům, hlavním poradenským centrem
pro studenty ve vztahu ke studentům a veřejnosti je studijní oddělení,
• nadále bude ústav vyvíjet úsilí s cílem získat zájemce o studium a analyzovat studijní
neúspěšnost
• inovovat studijní programy s ohledem na snazší přístup ke studijním materiálům
a pomůckám,
• spolupracovat se středními školami při rozvoji motivace žáků a jejich přípravě pro studium
na vysoké škole,
• podporovat zapojování studentů do vlastní tvůrčí činnosti a studentské grantové soutěže.

III.

Prioritní cíl 3: Internacionalizace

Internacionalizace je důležitým nástrojem v rozšíření povědomí o ústavu v mezinárodním
měřítku. Ústav si uvědomuje důležitost a potřebu mezinárodní spolupráce a bude pokračovat
v prohlubování internacionalizace.
Prioritní cíle na období 2016 -2020:
• rozšiřovat mezinárodní spolupráce vysokých škol v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje
a inovací,
• zvyšovat spolupráci s obdobnými vzdělávacími institucemi v zahraničí,
• zvyšovat mobilitu studentů v rámci projektu Erasmus+ a jiných programů,
• zvyšovat mobilitu a mezinárodní spolupráci akademických pracovníků ústavu,
• podporovat organizování mezinárodních konferencí,
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• zapojovat akademické pracovníky do mezinárodních projektů v rámci celé univerzity,
• navyšovat počty studentů vyjíždějících na studijní pobyty a praxe do zahraničí,
• zvyšovat počet bilaterálních smluv se špičkovými zahraničními univerzitami věnujícími se
vzdělávání pracovníků v nelékařských oborech,
• publikovat výsledky vědecko-výzkumné činnosti práce v zahraničních vědeckých
časopisech, se zvláštním zřetelem na impaktované časopisy,
• umožňovat ve studijních programech krátkodobé i dlouhodobé mobility studentů.

IV. Prioritní cíl 4: Relevance
Spojení s praxí je klíčovým úkolem pro zajištění studijních programů ústav. Nové studijní
programy se budou připravovat s ohledem na požadavky zaměstnavatelů. Snahou bude i nadále
zapojení špičkových odborníků z praxe do výuky a při tvorbě studijních programů. Řešení
bakalářských a diplomových prací se bude uskutečňovat především ve spolupráci a za podpory
praxe se specifickým zaměřením studijních oborů.
Prioritní cíle na období 2016 -2020:
• vytvářet optimální spolupráci s odbornými pracovišti v ČR,
• vytvářet optimální spolupráci s dalšími pracovišti v rámci univerzity,
• rozšiřovat realizaci odborné ošetřovatelské praxe se specifikací na specializovaná
pracoviště ČR v rámci jednotlivých studijních oborů,
• sledovat nové trendy ve zdravotnictví a průběžně je zavádět do výuky.

V.

Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

Ústav podporuje a bude nadále podporovat rozvoj vědecko-výzkumné činnosti svých akademických
pracovníků a to nejen přímo na ústavu, ale také ve spolupráci ostatními součástmi univerzity. Nadále bude
podporovat spolupráci v oblasti výzkumu i s odbornou praxí a zapojení ústav do mezifakultních projektů.

Prioritní cíle na období 2016 -2020:
• usilovat o projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací,
• podporovat zapojení akademických pracovníků do multioborových projektů,
• analyzovat vědecko-výzkumnou činnost ústavu,
• rozvíjet spolupráci s praxí.

VI. Prioritní cíl 6: Rozhodování založené na datech
Ústav se bude nadále podílet na tvorbě celouniverzitních databázových systémů, pravidelně
vkládat informace o výstupech vědecko-výzkumné činnosti svých zaměstnanců do Rejstříku
informací o výsledcích. Dlouhodobým záměrem ústavu bude stále zdokonalovat informační
systém a přenášet jej na webové stránky ústavu v těsné součinnosti s univerzitním informačním
systémem. Webové stránky se průběžně budou používat ke zlepšování organizace studia, kvality
studijních programů a informovanosti studentů o právě probíhající výuce a široké veřejnosti
o dění na ústavu.
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Prioritní cíle na období 2016 -2020:
• zajistit organizovaný systém sběru dat,
• provádět analýzy sebraných dat,
• analyzovat kvalitu vzdělávacího procesu,
• analyzovat vědecko-výzkumnou činnost ústavu,
• pokračovat v tvorbě databáze absolventů s ohledem na jejich další vzdělávání a uplatnění
v praxi

VII.

Prioritní cíl 7: Efektivní financování

Základním cílem a dlouhodobým záměrem v oblasti financování ústavu je vyrovnané hospodaření
s přidělenými příspěvky a dotacemi MŠMT a hledání jiných finančních zdrojů
k financování činnosti ústavu. Cíl ústavu bude efektivní využití prostředků dotací na výzkum
a institucionální podpory ve vazbě na dosažené výsledky ve vědě a vzdělávání.
V souvislosti s vývojem a transformací ústavu na fakultu se předpokládá další rozvoj a inovace
studijních programů. Tvorba nabídky studijních programů, oborů a předmětů bude vycházet
z požadavků praxe a budoucích zaměstnavatelů.
Prioritní cíle na období 2016 -2020:
• diverzifikovat zdroje financování,
• zajistit interní mechanismy pro efektivní čerpání finančních prostředků,
• analyzovat vynaložené náklady,
• efektivně inovovat a využívat laboratoře a počítačové učebny ústav,
• podporovat celoživotního vzdělávání absolventů a pracovníků nelékařských profesí,
• podporovat studentské aktivity,
• podporovat rozvoj a modernizaci laboratoří na podporu výuky a vědecko-výzkumné
činnosti a vybavení počítačového vybavení,
• podporovat akademické pracovníky v získávání grantových prostředků,
•

optimalizovat systém nakupování formou zefektivňování systému veřejných zakázek.
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Závěr
Ústav pro období 2016 - 2020 předpokládá rozvoj jak vzdělávací, tak i vědecko-výzkumné
činnosti. Ústav se především zaměří na zkvalitnění personálního zabezpečení studijních
programů, na rozvoj vědecko-výzkumné a publikační činnosti akademických pracovníků,
na prohlubování a rozšiřování spolupráce se špičkovými zdravotnickými zařízeními a o inovaci
přístrojového vybavení laboratoří, tak aby odpovídalo moderním trendům v praxi.
Dlouhodobý záměr ústavu rovněž předpokládá transformaci ústavu na fakultu.
Předkládá:

Mgr. Marie Froňková, pověřena vedením ústavu...... .....................................

V Liberci dne 20. listopadu 2015
Ing. Lenka Kozáková, tajemnice .
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