
Priorita A1 Rozvoj základního výzkumu 

Cíl Rozšířit a prohloubit vědecko-výzkumné aktivity v oblasti základního výzkumu a v něm dosažené 
výsledky, jejichž kvalita umožní budovat výzkumnou univerzitu. 
 

Strategie � Rozvíjení spolupráce se zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi v zájmu upevňování 
pozice univerzity v rámci evropského výzkumného prostoru. 

� Podávání, získávání a úspěšné řešení vědecko-výzkumných projektů, zejména GAČR a GA 
ministerstev. 

� Zvyšování účasti v mezinárodních programech – v rámcových programech EU, v mimoevropských 
programech. 

� Řešení společných projektů s uznávanými domácími i zahraničních odborníky s využitím nově 
budované výzkumné infrastruktury. 

� Akcentování výstupů výzkumné činnosti relevantních z hlediska platné metodiky hodnocení výsledků 
výzkumu. 

� Zvýšení míry účasti studentů doktorských studijních programů i nadaných studentů magisterských 
studijních programů na výzkumných úkolech. 

� Zintenzivnění participace mladých výzkumníků na řešení výzkumných úkolů. 
� Uplatňování mezioborovosti ve výzkumu. 

 
Nástroje Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků 

Interní grantová agentura a studentská grantová soutěž 

Postdoktorské pobyty 

Projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekty národních a mezinárodních grantových agentur 

Projekty rámcových programů EU 

Doktorské a postdoktorské projekty v rámci programů grantových agentur a jiných schémat podpory 

Investiční program Univerzity Par ubice na období let 2011-2015 

Stipendijní fond 

Bilaterální a multilaterální smlouvy o vzájemné spolupráci ve vědě a výzkumu 

MIS - manažerský informační systém, IS VERSO, OBD – osobní bibliografická databáze 
www stránky univerzity 

Intranet pro studenty, intranet pro zaměstnance 

Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice 

Stipendijní řád  
 

 
 
Priorita A2. Kvalita a náročnost doktorských a magisterských studijních programů  

Cíl Zajistit zvyšování kvality obsahu vysokoškolského vzdělávání na magisterské a doktorské úrovni, 
udržovat počet studentů magisterských a doktorských studijních programů ve struktuře 
odpovídající vizi univerzity spolu se systematickým propojováním univerzitního vzdělávání 
s výzkumem, vývojem, inovacemi a uměleckou činností. 
 

Strategie � Rozvoj systematické práce se studenty doktorských studijních programů tak, aby se zvýšila jejich 
participace na výzkumných projektech a ukončování studia ve standardní době studia. 

� Péče o nadané studenty magisterských studijních programů, podpora jejich zapojení do studentské 
grantové soutěže, podpora účasti na odborných soutěžích a dalších akcích, včetně účasti na 



konferencích. 
� Podpora rozvoje mezifakultní a meziuniverzitní spolupráce zejména studentů doktorských studijních 

programů. 
� Inovace obsahu vzdělávání ve vazbě na nové teoretické poznatky, vývoj společenské praxe a potřeby 

trhu práce.  
� Implementace Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání -  zajištění souladu struktury 

obsahu vzdělávání s požadovaným profilem absolventů jednotlivých magisterských a doktorských 
studijních programů v návaznosti na deskriptory příslušných oblastí vzdělávání. 

� Stanovení podmínek pro vstup do jednotlivých úrovní studijních programů a oborů v návaznosti na 
deskriptory příslušných oblastí vzdělávání. 

� Naplňování požadavků spojených s úspěšnými akreditacemi a prodlužování akreditací na všech 
součástech univerzity. 

� Růst počtu studentů doktorských studijních programů. 
� Důsledné uplatňování ECTS v duchu principů boloňského procesu a uznávání výsledků studia 

realizovaného v zahraničí v souladu se smlouvou o studiu. 
� Zvýšená pozornost věnovaná rozvoji obecných a odborných jazykových kompetencí studentů. 

 
Nástroje Interní grantová agentura a studentská grantová soutěž 

Tematicky vyhlašované studentské soutěže 

Ceny rektora a ceny děkanů fakult 

Projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekty řešené s podporou FRVŠ 

Rozvojové projekty MŠMT decentralizované i centralizované 

Stipendijní fond 

IS STAG 

Centrum mezinárodních mobilit 

Studijní a zkušební řád 

Stipendijní řád  

Směrnice o uznávání studia v zahraničí 

Metodický pokyn k alokaci kreditů ECTS 

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání. Popisy oblastí vzdělávání a jejich deskriptory 
odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí 

 

 
 
Priorita A3. Propojenost aplikovaného výzkumu s inovacemi 
Cíl Rozšiřovat aplikovaný výzkum a jeho intenzivnější propojování s inovačními aktivitami podporující 

konkurenceschopnost ekonomiky a společensko-ekonomický rozvoj.  
 

Strategie � Rozvíjení spolupráce s významnými subjekty aplikační praxe soukromého i veřejného sektoru. 
� Podávání, získávání a úspěšné řešení projektů aplikovaného výzkumu, zejména TAČR a GA 

ministerstev. 
� Při řešení společných projektů se subjekty aplikační sféry včetně regionálních institucí využívat nově 

budovanou výzkumnou infrastrukturu. 
� Akcentování výstupů výzkumné činnosti relevantních z hlediska platné metodiky hodnocení výsledků 

výzkumu. 
� Zvýšení míry účasti studentů doktorských studijních programů i nadaných studentů magisterských 

studijních programů na výzkumných úkolech. 
� Zintenzivnění participace mladých výzkumníků na řešení výzkumných úkolů. 



� Uplatňování mezioborovosti ve výzkumu. 
� Rozvoj systému ochrany duševního vlastnictví. 
� Rozvoj systému komercionalizace výsledků vědy a výzkumu. 

 
Nástroje Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků 

Interní grantová agentura a studentská grantová soutěž 

Projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Bilaterální a multilaterální smlouvy o vzájemné spolupráci ve vědě a výzkumu 

MIS - manažerský informační systém, IS VERSO, OBD – osobní bibliografická databáze 

Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice 

Centrum transferu technologií 

Směrnice o nakládání s výsledky činností ve výzkumu, vývoji a inovacích 

Směrnice o doplňkové činnosti 
 

 
 
Priorita A4. Kvalita a účelnost bakalářských studijních programů 
Cíl Udržovat počet studentů ve struktuře studijních programů a oborů, odpovídající vizi univerzity, 

společně se zvyšováním počtu nadaných studentů studujících na univerzitě a rozvíjením jejich 
aktivního zapojení do odborné činnosti včetně zlepšování podmínek přístupu k vysokoškolskému 
vzdělávání adekvátně potřebám aplikační praxe. 
 

Strategie � Inovace obsahu vzdělávání ve vazbě na vývoj společenské praxe a nové teoretické poznatky.  
� Implementace Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání -  zajištění souladu struktury 

obsahu vzdělávání s požadovaným profilem absolventů jednotlivých bakalářských studijních 
programů v návaznosti na deskriptory příslušných oblastí vzdělávání. 

� Péče o nadané studenty bakalářských studijních programů, podpora jejich účasti na odborných 
soutěžích a dalších akcích. 

� Zvyšování míry uplatnění absolventů bakalářských studijních programů v praxi a poskytování 
kariérového poradenství. 

� Akcent kladený na ukončování studia v jeho standardní době 
� Naplňování požadavků spojených s úspěšnými akreditacemi a prodlužování akreditací na všech 

součástech univerzity. 
� Důsledné uplatňování ECTS v duchu principů boloňského procesu a uznávání výsledků studia 

realizovaného v zahraničí v souladu se smlouvou o studiu. 
� Zdokonalování systému mezifakultního zajišťování výuky a společného zajišťování vybraných 

předmětů. 
� Rozvíjení obecných způsobilostí studentů v návaznosti na potřeby praxe. 
� Diverzifikace forem studia a metod vzdělávání ve vazbě na profil univerzity. 

 
Nástroje Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekty řešené s podporou FRVŠ 

Rozvojové projekty MŠMT decentralizované i centralizované 

Stipendijní fond 

IS STAG 

Informační a poradenská centra fakult 

Centrum mezinárodních mobilit 



Studijní a zkušební řád 

Stipendijní řád  

Směrnice o uznávání studia v zahraničí 

Směrnice o poplatcích za studium 

Metodický pokyn k alokaci kreditů ECTS  

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání. Popisy oblastí vzdělávání a jejich deskriptory 
odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí 

 

 


