Priorita 2: Diverzita a dostupnost vzdělávání
Cíl: Plnit roli otevřeného vzdělanostního centra. Pozitivně ovlivňovat postoje veřejnosti ke vzdělávání, výzkumu a badatelské činnosti a zapojení mládeže do nich
jako nezbytný předpoklad ekonomického rozvoje země.
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Strategie

•• Rozvíjení podmínek pro studium a motivaci nadaných studentů.
•• Zavádění opatření vedoucích ke snížení studijní neúspěšnosti a podporujících
ukončování studia ve standardní době.
•• Rozvíjení podmínek pro studium studentů se specifickými potřebami,
ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit.
•• Poskytování informačních a poradenských služeb v otázkách studia, profesní
kariéry, osobních a sociálních problémů, rozšíření působnosti a zlepšení dostupnosti
vysokoškolských poradenských a asistenčních služeb.
•• Podpora využívání elektronických studijních opor pro vzdělávání studentů
(včetně studentů se specifickými potřebami).
•• Rozvíjení spolupráce se základními a středními školami a dalšími vzdělávacími
institucemi v regionu.

•• Propagace vysokoškolského studia, výzkumné a badatelské činnosti.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle

•• Popularizování vzdělávacích a vědecko-výzkumných činností, komunikace nejnovějších
poznatků z pěstovaných vědeckých disciplín a realizace aktivit pro systematickou
podporu zájmu a motivace mládeže a nadaných lidí ke studiu a vzdělávání obecně,
zejména pak v technických a přírodovědných oborech.
•• Cílené vyhledávání nadaných studentů a rozvíjení jejich nadání různými formami
vzdělávacích programů, individuálních přístupů a soutěží s možností využití
stipendijních fondů.
•• Využívání aktivních media relations, propagačních a marketingových nástrojů pro
informování o vzdělávacích možnostech a diverzifikované nabídce studia na univerzitě,
zajišťující dostupnost vzdělání pro různé skupiny populace.
•• Rozšíření spolupráce s nižšími vzdělávacími stupni a vzdělávacími institucemi, jejich
zřizovateli, výměna informací a pořádání akcí pro ně či společných.
•• Revize a adaptace studijního prostředí pro zájemce o studium a studenty s důrazem
na osoby se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin
či etnických minorit. Odstraňování zjevných i skrytých technických, zdravotních
či sociálních bariér.
•• Rozšíření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání, poradenských služeb a informačních
a propagačních aktivit pro laickou i odbornou veřejnost a další skupiny zájemců.
•• Podpora doplňkového pedagogického studia a rozvoj nabídky programů pro další
vzdělávání pedagogů nižších vzdělávacích stupňů.
•• Individualizace poradenské činnosti, poskytování studijních informací s využitím
moderních informačních systémů a nástrojů a zajištění administrativního
a legislativního prostředí vedoucího ke snížení studijní neúspěšnosti a podporujícího
ukončování studia ve standardní době.
•• Využívání veřejně přístupných otevřených vzdělávacích zdrojů včetně zahraničních.
Klíčové oblasti a prioritní cíle
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