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3Priorita 1: Zajišťování kvality vzdělávání
Cíl: Zajistit zvyšování kvality obsahu vysokoškolského vzdělávání na bakalářské, 
magisterské a doktorské úrovni společně se zvyšováním počtu nadaných studentů 
studujících na univerzitě a rozvíjením jejich aktivního zapojení do odborné čin-
nosti. Udržovat počet studentů studijních programů ve struktuře odpovídající vizi 
univerzity spolu se systematickým propojováním univerzitního vzdělávání s výzku-
mem, vývojem, inovacemi, uměleckou činností a aplikační praxí.

Strategie
 • Zkvalitnění vzdělávací činnosti na všech fakultách Univerzity Pardubice.

 • Inovace obsahu vzdělávání ve vazbě na nové teoretické poznatky, vývoj společenské 
praxe a potřeby trhu práce, výuka dle moderních výukových trendů. 

 • Péče o nadané studenty bakalářských a magisterských studijních programů.

 • Rozvoj systematické práce se studenty doktorských studijních programů tak, aby se 
zvýšila jejich participace na výzkumných projektech.

 • Podpora rozvoje mezifakultní a meziuniverzitní spolupráce, zejména studentů 
doktorských studijních programů.

 • Zajištění souladu struktury obsahu vzdělávání s požadovaným profilem absolventů 
studijních programů v návaznosti na deskriptory příslušných oblastí vzdělávání.

 • Zamezení plagiátorství jako hrubého porušení etiky. 

 • Budování kapacit pro zajišťování kvality na Univerzitě Pardubice a podpora 
„akademického leadershipu“. 

Aktivity vedoucí k naplnění cíle 
 • Propagace studia na Univerzitě Pardubice na středních a základních školách; rozvoj 
systematické vzdělávací spolupráce se středními školami, nabídka aktivit podporujících 
nadané žáky. Získávání nadaných absolventů bakalářských studií, a to nejen 
z Univerzity Pardubice, ale i z ostatních vysokých škol včetně zahraničních.

 • Zavedení systému vnitřního zajišťování kvality – realizace vnitřního hodnocení kvality 
výuky ze strany studentů, absolventů a vnějších partnerů, hodnocení studijního 
programu ve spolupráci s odborníky z praxe, s absolventy i s aplikační sférou. 

 • Kompletní a veřejný popis studijních programů pomocí výsledků učení. Popis specifik 
studijních programů ve spolupráci s aplikační sférou, zajištění kvalitní informovanosti 
o studijních programech prostřednictvím různých zdrojů. 

 • Podpora účasti nadaných studentů bakalářských a magisterských studijních programů 
na odborných soutěžích a dalších akcích rozvíjejících jejich odborné zaměření 
a dovednosti.

 • Výuka s využitím vhodných moderních a inovativních výukových nástrojů v návaznosti 
na mezinárodní trendy ve výuce.

 • Systematická podpora mezioborovosti a internacionalizace zejména doktorského 
studia. 

 • Ověřování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce či v dalším studiu k získání 
dlouhodobé a systematické zpětné vazby pro další hodnocení vzdělávacích procesů 
na univerzitě.

 • Posilování systematické spolupráce s praxí. 
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 • Aktualizace zaměření a výkonu vědecké i výzkumné činnosti ve vazbě na vzdělávání 
podle nejnovějších poznatků a světových trendů a zároveň podle potřeb praxe. 

 • Vytvoření komunikační a informační platformy pro partnery, absolventy, 
zaměstnavatele a další instituce.

 • Systematická výchova a vedení studentů a zaměstnanců univerzity k potírání 
plagiátorství.
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