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ÚVOD
Plán realizace strategického záměru (dále jen PR) Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (dále jen FZS TUL) pro rok 2018 vychází z Dlouhodobého záměru vědecké a výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen DZ) Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci

(předchůdce

Fakulty

zdravotnických

studií)

na

období

2016–2020

a

je

v souladu

s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti
Technické univerzity v Liberci na léta 2016–2020 a Plánu realizace strategického záměru Technické univerzity
v Liberci pro rok 2017. Tento PR upřesňuje dlouhodobé cíle fakulty do dílčích cílů pro rok 2018
a jsou v něm rozpracovány hlavní priority činnosti, opírá se též o Institucionální plán Technické univerzity
v Liberci pro roky 2016–2018. Jednotlivé plánované úkoly pro rok 2018 jsou pro přehlednost členěny
ve stejné struktuře jako v DZ.
Priority a cíle jsou členěny na sedm prioritních cílů, a to:
prioritní cíl 1: zajišťování kvality,
prioritní cíl 2: diverzifikace a dostupnost,
prioritní cíl 3: internacionalizace,
prioritní cíl 4: relevance,
prioritní cíl 5: kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace,
prioritní cíl 6: rozhodování založené na datech,
prioritní cíl 7: efektivní financování.
Nástroje PR FZS TUL
•

příspěvek ze státního rozpočtu,

•

dotace ze státního rozpočtu,

•

operační programy,

•

investiční program rozvoje infrastruktury vysokých škol MŠMT,

•

institucionální rozvojové plány,

•

další programy a fondy.
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PRIORITNÍ CÍL 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Cílem fakulty je trvalé zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání fakulty se zaměřením
na zkvalitnění vzdělávací činnosti inovací obsahu a formy vzdělávání ve vazbě na nové teoretické poznatky
a nové poznatky z odborné praxe.
Cíle pro rok 2018:
•

pokračování modernizace vybavení výukových laboratoří, zaměření na interaktivní výuku (např.
zavedení modelových situací v poskytování první pomoci a urgentní péče využitím simulátorů
a využitím kamerového systému v laboratoři urgentní medicíny). V rámci projektu Vzdělávací
infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělávání v podmínkách Průmyslu
4.0 z operačního programu VVV bude pořízeno nové vybavení laboratoří fakulty, které bude
odpovídat požadavkům na výuku z odborné praxe,

•

podpora vzdělávání akademických pracovníků prohlubováním odborné způsobilosti v nelékařských
profesích a kvalifikační růst akademických pracovníků a studentů FZS TUL,

•

posilování spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb – s pracovníky zajišťujících odbornou praxi
studentů ve zdravotnických zařízeních, podpora pedagogického vedení mentorů v praxi vedoucí
k zabezpečení kvality výuky odborné praxe studentů FZS TUL u poskytovatelů,

•

účast na tvorbě univerzitních předpisů a na zavedení systému vnitřního systému zajišťování kvality,

•

příprava reakreditací stávajících studijních programů fakulty a akreditace nového studijního
programu Radiologický asistent,

•

rozvoj a podpora propagačních a marketingových aktivit oslovením cílových skupin jednak z oblasti
potenciálních uchazečů ze středních škol a jednak pracovníků nelékařských profesí (veletrhy
vzdělávání GAUDEAMUS, dny otevřených dveří, návštěvy středních škol, inzerce v tisku
i na webových stránkách a sociálních sítích).

PRIORITNÍ CÍL 2: DIVERZIFIKACE A DOSTUPNOST
Cílem fakulty je rozvoj a zvyšování kvality studijních programů. Fakulta nabízí studium jak v prezenční
tak v kombinované formě studia, podporuje rozvoj e-learningu, podporuje nadané studenty a průběžně
připravuje opatření ke snižování studijní neúspěšnosti. Fakulta bude nadále pokračovat v rozvoji
celoživotního vzdělávání absolventů a pracovníků nelékařských profesí.
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Cíle pro rok 2018:
•

zvyšování kvality poskytovaných služeb pro studenty (studijní poradenství, informační a knihovnické
služby, zapojování do výzkumných činností apod.)

•

pokračování v rozvoji výukových opor, včetně aktualizace elektronických výukových opor,

•

rozšiřování nabídky e-learningového způsobu výuky jako nezbytné pomůcky pro studenty
kombinované formy studia,

•

podpora supervizorů a lektorů zajišťujících odbornou praxi studentů u poskytovatelů zdravotnických
služeb,

•

vytváření podmínek pro studenty v tíživých životních situacích, v rámci projektu Rozvoj lidských
zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu
4.0 z operačního programu VVV, je na fakultě zřízena pozice studijního poradce.

PRIORITNÍ CÍL 3: INTERNACIONALIZACE
Cílem je prohlubování internacionalizace jako důležitého nástroje v rozšiřování povědomí o fakultě
v mezinárodním měřítku.
Cíle pro rok 2018:
•

podpora zahraniční výjezdové a příjezdové mobility studentů a akademických pracovníků (podpora
zabezpečení odborné praxe zahraničních přijíždějících studentů fakulty v rámci povinných odborných
praxí kvalifikovanými supervizory pracujícími v klinické praxi u poskytovatelů zdravotní péče,
podpora semestrálních výjezdů a 2měsíčních stáží studentů FZS TUL),

•

zvyšování jazykové úrovně studentů, akademických i neakademických pracovníků (vnitřní jazyková
škola,

•

rozvoj spolupráce v rámci bilaterálních smluv s univerzitami v rámci programu Erasmus+, fondu
mobilit, kontrolní výjezdy na zahraniční univerzity,

•

navazování nové spolupráce se zahraničními univerzitami.

PRIORITNÍ CÍL 4: RELEVANCE
Spojení s odbornou praxí je klíčovým úkolem pro zajištění studijních programů fakulty. Snahou
je i nadále zapojování špičkových odborníků z praxe do výuky a do přípravy studijních programů.
Cíle pro rok 2018:
•

rozšiřovat spolupráci a komunikaci se subjekty aplikační sféry s cílem usnadnění přechodu studentů
do praxe,
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•

spolupráce s absolventy FZS TUL a vyhodnocování jejich uplatnitelnost v praxi,

•

realizace přednášek externích odborníků ve výuce i v mimovýukových aktivitách, organizace
odborných seminářů pro studenty FZS TUL a kurzů celoživotního vzdělávání. V rámci Investičního
programu rozvoje infrastruktury vysokých škol MŠMT bude fakulta organizovat kurz Intervenční péče
o nelékařské profese a certifikovaný kurz Elektrokardiografie v praxi, simulační metody.

PRIORITNÍ CÍL 5: KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
Fakulta podporuje rozvoj vědecko-výzkumné činnosti svých akademických pracovníků, a to nejen přímo
na fakultě, ale také ve spolupráci ostatními součástmi univerzity. Nadále bude podporována spolupráce
v oblasti výzkumu i s odbornou praxí a zapojení fakulty do mezifakultních projektů.
Cíle pro rok 2018:
•

usilovat o projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací,

•

podporovat zapojení akademických pracovníků do multioborových projektů univerzitní projekt
Transfer Technologií, projekty operačního programu VVV),

•

spolupracovat na společných projektech se subjekty aplikační sféry, v roce 2018 především s Krajskou
nemocnicí Liberec, a.s.,

•

analyzovat vědecko-výzkumnou činnost fakulty a stanovit směr výzkumné činnosti fakulty.

PRIORITNÍ CÍL 6: ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENO NA DATECH
FZS TUL se bude nadále podílet na tvorbě celouniverzitních databázových systémů, pravidelně sbírat
informace o výstupech vědecko-výzkumné činnosti svých zaměstnanců. Dlouhodobým záměrem fakulty
je stále zdokonalovat informační systém a přenášet jej na webové stránky fakulty v těsné součinnosti
s univerzitním informačním systémem.
Cíle pro rok 2018:


zajistit organizovaný systém sběru dat a provádět analýzy sebraných dat,



nastavit parametry pro hodnocení kvality,



analyzovat kvalitu vzdělávacího procesu dotazníky pro studenty a absolventy,



analyzovat vědecko-výzkumnou činnost fakulty,



oslovovat absolventy s ohledem na jejich další vzdělávání a uplatnění v praxi.
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PRIORITNÍ CÍL 7: EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ
Rozvoj vzdělávací činnosti i materiálně technického zabezpečení bude fakulta zajišťovat přidělenými
příspěvky a dotacemi MŠMT a hledáním alternativních finančních zdrojů k financování činnosti fakulty.
Cíle pro rok 2018:


diverzifikovat zdroje financování,



zajistit interní mechanismy pro efektivní čerpání finančních prostředků a analyzovat vynaložené
náklady,



efektivně inovovat a využívat laboratoře a počítačové učebny, podporovat rozvoj a modernizaci
laboratoří na podporu výuky a vědecko-výzkumné činnosti,



podporovat celoživotního vzdělávání absolventů a pracovníků nelékařských profesí,



podporovat studentské aktivity,



podporovat akademické pracovníky v získávání projektových prostředků.

ZÁVĚR
Plán

realizace

strategického

záměru

Fakulty

zdravotnických

studií

Technické

univerzity

v Liberci pro rok 2018 předpokládá velký důraz na kvalitu vzdělávání, rozvoj vědecko-výzkumné činnosti,
spolupráci s praxí, financování činnosti nejen z prostředků MŠMT, spolupráci se studenty, s absolventy
a odborníky z odborné praxe.
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