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Priorita 3: Internacionalizace
Cíl: Prohlubovat proces internacionalizace univerzity. Zvyšovat počet zahraničních
studentů studujících v akreditovaných studijních programech i studentů na krátkodobých studijních pobytech, stejně jako zvýšit počet studijních pobytů studentů
univerzity v zahraničí. Zkvalitnit průběh takového studia zvýšením jeho účelnosti
a účinnosti ve vztahu k požadovanému profilu absolventa. Dále rozvíjet cílenou
vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními subjekty za účelem rozšiřování
a prohlubování výzkumu realizovaného akademickými pracovníky a mladými výzkumníky.

Strategie

•• Zvýšení počtu zahraničních studentů studujících v akreditovaných studijních
programech i přijíždějících na fakulty na krátkodobé studijní pobyty, zatraktivnění
nabídky studia pro zahraniční studenty.
•• Výběr partnerských zahraničních institucí a studijních programů provádět tak, aby bylo
možné uznat udělené kredity a absolvované předměty, a to jak z hlediska jejich kvality,
tak věcné podobnosti.
•• Podpora a rozvoj společných studijních programů – joint/double degree se
zahraničními univerzitami.
•• Zvyšování jazykových kompetencí studentů jako jeden z nutných výsledků učení.
Zvyšování jazykových kompetencí akademických i neakademických pracovníků
univerzity.
•• Zkvalitňování výuky předmětů v anglickém jazyce a vytvoření nabídky studia anglicky
vyučovaných předmětů pro české studenty, zvyšování počtu a zlepšování kvality
studijních opor vázaných na předměty vyučované v anglickém jazyce.
•• Podpora vytváření „mobility windows“ v rámci vybraných semestrů jednotlivých
studijních oborů tak, aby průběh mobility byl organickou součástí standardního
studijního plánu studenta.
•• Rozšiřování zahraničních výzkumných stáží akademických pracovníků, mladých
výzkumníků a studentů doktorských studijních programů.
•• Posílení spolupráce ve výzkumu se zahraničními univerzitami a dalšími výzkumnými
pracovišti.
•• Zapojení akademických pracovníků a studentů doktorských i magisterských studijních
programů do mezinárodních výzkumných programů.
•• Plné využívání potenciálu zahraničních studentů i AP při dlouhodobých i krátkodobých
pobytech. Působení zahraničních výzkumníků na univerzitě.
•• Rozšíření dvojjazyčného prostředí na UPa – vytvoření plné podpory a prostředí pro
zahraniční zaměstnance a studenty.
•• Vytipování strategických zahraničních partnerů a systematický rozvoj spolupráce
s nimi, a to jak v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, tak i v oblasti řízení univerzity,
rozvoje a zlepšování administrativních procesů.

Aktivity vedoucí k naplnění cíle

•• Výrazné rozšíření počtu studentů bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů vysílaných na studijní pobyty nebo stáže v zahraničí a s tím
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související úprava studijních plánů tak, aby mobility nekomplikovaly dokončení studia
ve standardní době.
•• Zintenzivnění propagace možností studia a vědecko-výzkumné činnosti na univerzitě
v zahraničí, inovace a rozšiřování forem a nástrojů této propagace.
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•• Uzavírání nových rámcových smluv o spolupráci se zahraničními univerzitami,
s důrazem na jejich přínos a naplňování.
•• Zatraktivnění nabídky studia pro zahraniční studenty.
•• Rozšíření nabídky studijních programů/oborů v cizích jazycích.
•• Zohlednění internacionalizace při akreditaci studijních programů – zapojení
zahraničních akademických pracovníků, výuka předmětů v cizím jazyce, zapojení
do mezinárodních projektů, joint/double degree.
•• Prohloubení mezinárodních kontaktů, integrace přijíždějících studentů do vědecké
i akademické činnosti formou např. společných publikací, cíleným vytvářením
a prohlubováním strategických partnerství s prestižními univerzitami ve vzdělávací
činnosti apod.
•• Další rozvoj spolupráce v rámci „India Platform“, „European Industrial Doctoral
School“ a obdobných cílených mezinárodních platforem, pokračování ve spolupráci
s USA, Japonskem a zeměmi EU. Vytipování teritorií pro další partnerské vztahy.
•• Vytvoření dvojjazyčného informačního prostředí na univerzitě a zlepšení integrace
zahraničních studentů i zaměstnanců do akademického života na univerzitě
(www stránky i informační servis v anglickém jazyce, zlepšení jazykových kompetencí
akademických i neakademických pracovníků apod.).
•• Využívání zahraničních zkušeností při tvorbě strategických dokumentů.
•• Poskytování zvýšené péče zahraničním studentům i akademickým či neakademickým
pracovníkům s cílem pomoci překonat jazykovou nebo kulturní bariéru.
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