
Priorita B1.   Propagace univerzity a šíření jejího dobrého jména  

Cíl Prohlubovat pozitivní povědomí o univerzitě a popularizovat její činnosti směrem k vnějším 
i vnitřním cílovým skupinám a posilovat pozici univerzity jako centra vzdělanosti a vědy, jako 
přirozeného kulturního centra.  
 

Strategie � Inovace a naplňování komunikační strategie univerzity s vybranými cílovými skupinami vně i uvnitř 
univerzity s využitím inovativních nástrojů a forem propagace a komunikace. 

� Popularizace vědy a pěstovaných disciplín a oborů zejména organizováním popularizačních akcí, 
účastí na prezentačních akcích a veletrzích a zapojením do projektů směrovaných na popularizaci 
vědy a vysokoškolského studia.  

� Propagace studia na univerzitě v zahraničí, inovace a rozšiřování forem a nástrojů této propagace, 
s akcentem na magisterské a doktorské studijní programy. 

� Zvyšování povědomí o možnostech a zajímavostech studia na univerzitě a šíření jejího dobrého jména 
s využitím médií, odborných, sportovních, kulturních a dalších prezentačních akcí a soutěží 
a spolupráce s externími partnery. 

� Pravidelná spolupráce a komunikace s médii. 
� Rozvíjení spolupráce s absolventy zejména prostřednictvím Klubu absolventů a přátel Univerzity 

Pardubice. 
� Vytvoření databáze úspěšných absolventů a kontaktů na příznivce univerzity a systému spolupráce 

s nimi. 
� Poskytování kvalitní informační a poradenské služby dovnitř i vně univerzity. 

 
Nástroje Rozvojové projekty MŠMT decentralizované i centralizované 

Projekty zaměřené na popularizaci vědy a vysokoškolského studia 

Smlouvy o spolupráci s partnery včetně pro oblast podpory propagace 

Jednotný vizuální styl univerzity 

www stránky univerzity 

Kontaktní místo sítě regionálních koordinátorů na podporu technických a přírodovědných oborů 

Klub absolventů a přátel Univerzity Pardubice 

Nové nástroje virálního marketingu a komunikace prostřednictvím internetu 

Finanční a technicko-organizační zajištění jednotlivých činností v oblasti public relations a poradenství  

 

 
 
Priorita B2. Spolupráce s aplikační sférou a regionem 

Cíl Zvýšit míru aktivní spolupráce s aplikační sférou; zajistit maximální možnou uplatnitelnost 
absolventů univerzity v praxi a preferenci výběru absolventů univerzity zaměstnavateli z aplikační 
sféry; prostřednictvím kurzů celoživotního vzdělávání plnit roli vzdělanostního centra.  
 

Strategie � Spolupráce s aplikační sférou při přípravě a řešení projektů aplikačního výzkumu.   
� Zapojování studentů zejména magisterského a doktorského studia do projektů spolupráce s aplikační 

sférou. 
� Příprava podmínek pro budování „spin off firem“. 
� Systematický rozvoj studentských praxí a stáží v podnicích a institucích. 
� Zapojení studentů do spolupráce s podniky a institucemi, která ústí do vytvoření diplomové či 

disertační práce. 
� Konzultace s aplikační sférou při inovaci obsahu studijních programů v souladu s budoucími 

potřebami praxe. 
� Zapojení odborníků z praxe do výuky formami adekvátními jednotlivým úrovním studijních programů. 



� Rozvoj odborných stáží výzkumných a akademických pracovníků v podnicích a institucích. 
� Spolupráce s potenciálními zaměstnavateli v oblasti uplatňování absolventů. 
� Vytvoření vhodné marketingové strategie k cílovým skupinám (jednotliví zájemci o další vzdělávání, 

zaměstnavatelé, úřady práce). 
� Zdokonalení přípravy, propagace, realizace i evidence kurzů celoživotního vzdělávání. 
� Zájemcům o vyšší úroveň vzdělání nabízení v návaznosti na Národní kvalifikační rámec a deskriptory 

oblastí vzdělávání možnosti doplnění chybějících znalostí a dovedností.  
� Působení univerzity jako společenského a kulturního centra regionu. 

 
Nástroje Projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekty aplikovaného výzkumu 

Projekty zaměřené na rozvoj vzdělanosti včetně projektů U3V a projektů podpory studia zájemců se 
specifickými potřebami 

Bilaterální smlouvy o spolupráci 

Univerzitní knihovna 

Univerzitní konferenční centrum 

Univerzitní galerie 

Univerzitní sportovní areál 

Informační a poradenská centra fakult 

Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice 

Centrum transferu technologií 

Řád celoživotního vzdělávání 

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

Směrnice o doplňkové činnosti 
 

 
 
Priorita B3. Spolupráce se zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti ve výzkumu 

Cíl Dále rozvíjet cílenou vědecko-výzkumnou spolupráci s externími subjekty za účelem rozšiřování 
a prohlubování výzkumu realizovaného akademickými pracovníky a mladými výzkumníky. 
 

Strategie � Spolupráce ve výzkumu se zahraničními univerzitami a dalšími výzkumnými pracovišti. 
� Zapojení akademických pracovníků a studentů doktorských i magisterských studijních programů do 

mezinárodních výzkumných programů. 
� Působení zahraničních výzkumníků na univerzitě. 
� Rozšiřování zahraničních výzkumných stáží akademických pracovníků, mladých výzkumníků 

a studentů doktorských studijních programů.  

 
Nástroje Projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekty rámcových programů EU 

Projekty programů Kontakt, COST, EUREKA a dalších 

Projekty financované z prostředků Fullbrightovy komise, International Visegrad Fund, Eurocore a 
dalších  

Rozvojové projekty MŠMT decentralizované i centralizované 

Bilaterální smlouvy o spolupráci se zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti 
 

 
 



Priorita B4.   Zahraniční spolupráce v univerzitním vzdělávání 

Cíl Zvyšovat počet zahraničních studentů studujících v akreditovaných studijních programech 
i studentů na krátkodobých studijních pobytech, stejně jako zvýšit počet krátkodobých studijních 
pobytů studentů univerzity v zahraničí, zkvalitnit průběh takového studia zvýšením jeho účelnosti 
a účinnosti ve vztahu k požadovanému profilu absolventa. 
 

Strategie � Rozšiřování akreditovaných studijních programů a oborů v anglickém jazyce a zkvalitňování jejich 
realizace.  

� Zkvalitňování výuky předmětů v anglickém jazyce a zajištění přístupnosti těchto předmětů i pro české 
studenty, zvyšování počtu a zlepšování kvality studijních opor vázaných na předměty vyučované 
v anglickém jazyce. 

� Zapojení do programů spolupráce EU s ostatními částmi světa.  
� Rozvoj započaté spolupráce s univerzitami v Japonsku, USA a Kanady. 
� Rozvoj spolupráce s partnerskými univerzitami (v rámci uzavřených rámcových smluv o spolupráci). 
� Poskytování zvýšené péče zahraničním studentům v zájmu překonání případné jazykové bariéry či 

bariéry odlišnosti prostředí. 
� Zvýšená pozornost věnovaná začlenění zahraničních studentů do studentské komunity.  
� Zvyšování jazykových kompetencí zejména těch zaměstnanců univerzity, do jejichž náplně práce 

patří komunikace se zahraničními studenty. 
� Zdokonalování systému informací ECTS – o univerzitě, studijních programech a oborech, jednotlivých 

předmětech a relevantním okolí v zájmu získání ECTS label a DS label pro období 2014-2018. 
� Zdokonalování organizace, administrace a dokumentace mobilit v souladu s principy Boloňského 

procesu. 
� Zvyšování počtu bilaterálních smluv s partnery v rámci LLP Erasmus s podstatnou mírou podobnosti 

studijních programů. 
� Uzavírání nových rámcových smluv o spolupráci se zahraničními univerzitami, s důrazem na jejich 

přínos a naplňování. 
� Vytváření „mobility windows“ v rámci vybraných semestrů jednotlivých studijních oborů a prosazování 

obsahového naplňování smlouvy o studiu tak, aby průběh mobility byl organickou součástí 
standardního studijního plánu studenta. 

� Zavádění společných studijních programů (Joint Degree a/nebo Double Degree) se zahraničními 
univerzitami 

 
Nástroje Systém uznávání výsledků studia na jiné univerzitě v ČR či v zahraničí 

Pravidelné vyhodnocování mobilit a zveřejňování výsledků jejich hodnocení  

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Rozvojové projekty MŠMT decentralizované i centralizované 

Finanční podpora LLP Erasmus ze strany EU a MŠMT  

Stipendijní fond 

Erasmus Univerzity Charter, Erasmus Policy Statement 

Rámcové smlouvy o spolupráci 

Bilaterální smlouvy o spolupráci 

IS STAG 

Informační a poradenská centra fakult 

Centrum mezinárodních mobilit 

Studijní a zkušební řád 

Stipendijní řád  

Směrnice o uznávání studia v zahraničí 

Metodický pokyn k alokaci kreditů ECTS 
 



 


