PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ
A TVŮRČÍ ČINNOSTI
VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.
NA ROK 2019
Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně správní
na rok 2019 (dále jen „Plán realizace“) je součástí Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí
činnosti Vysoké školy sociálně správní na období 2017-2020 (dále jen „Strategický záměr“).
Vedle Strategického záměru vychází z Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast
vysokých škol pro rok 2019, zpracovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Strategický záměr stanoví pro rozvoj Vysoké školy sociálně správní v období 2017-2020
strategické cíle v následujících prioritních oblastech:
▪

Kvalita a relevance,

▪

Atraktivita a dostupnost,

▪

Spolupráce a otevřenost.

KVALITA A RELEVANCE
Vysoká škola sociálně správní bude v souladu se Strategickým záměrem poskytovat vysoce
kvalitní vzdělání zajišťující uplatnitelnost absolventů v praxi. Ve vzdělávacím procesu bude
dbát na pečlivou kontrolu studia a kvalitu výsledků učení. Bude vytvářet příznivé prostředí pro
kvalifikační růst akademických pracovníků a pro růst kvality výzkumných činností. Vysoká
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škola sociálně správní zajistí, aby podstatnou část externích členů akademické rady tvořili
zahraniční docenti a profesoři.
Opatření pro rok 2019
▪

v rámci mechanismů vnitřního hodnocení kvality reflektovat příklady dobré praxe
zahraničních vysokých škol, s nimiž bylo v roce 2018 uzavřeno memorandum
o spolupráci:

▪

•

University od Nebraska – USA,

•

Nantong University – Čína,

•

Sichuan Vocational and Technical College – Čína,

•

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – Polsko,

realizovat hodnocení kvality výuky v letním semestru akademického roku 2018/2019
a zimním semestru akademického roku 2019/2020 ze strany studentů a zapojených
vnějších partnerů,

▪

připravit žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Sociální politika
a sociální práce v anglickém jazyce,

▪

připravit žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Podniková ekonomika
a management,

▪

připravit žádosti o prodloužení akreditace kurzů dalšího vzdělávání pro sociální
pracovníky.
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ATRAKTIVITA A DOSTUPNOST
V souladu se Strategickým záměrem bude vzdělání na Vysoké škole sociálně správní dostupné
pro všechny studenty splňující podmínky přijímacího řízení, bez rozdílu pohlaví, věku,
sociálního a ekonomického zázemí, národnosti či náboženského vyznání. Vysoká škola
sociálně správní bude také cíleně vyhledávat a rozvíjet nadání svých studentů a bude využívat
moderní a efektivní metody výuky, které pomohou zvýšit zájem studentů o studijní výsledky
a studium jako takové. Bude vycházet z dostupného systému zjišťování mimořádného nadání
studentů na nižších stupních studia ve školském systému České republiky, který bude aplikovat
na segment vysokoškolského vzdělávání.
Opatření pro rok 2019
▪

dále rozšířit činnost Centra pro práci s mimořádně nadanými studenty (CEMNAS)
a aktualizovat metodiku práce s mimořádně nadanými studenty,

▪

pokračovat ve spolupráci s Disability Resource Center University of Cambridge
a realizovat další stáže pracovníků Vysoké školy sociálně správní v tomto centru,

▪

pokračovat ve spolupráci Vysoké školy sociálně správní se členy Sítě podpory nadání,

▪

zavést nové, interaktivní metody výuky, a zvýšit tak atraktivitu prezenčního studia,
zahájit projektovou výuku s mezinárodním prvkem,

▪

vytvořit blended-learningové, resp. e-learningové verze studijních programů,

▪

vydat nové publikace – učebnice a skripta, které přispějí k vyššímu zajištění výuky
vlastní literaturou.
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SPOLUPRÁCE A OTEVŘENOST
Vysoká škola sociálně správní bude dle Strategického záměru dbát o rozvoj vzájemné
a oboustranně přínosné spolupráce s praxí a sociálními partnery. Bude usilovat o to, aby veškeré
její činnosti měly zřejmý internacionální charakter. Zajistí podmínky pro zapojení studentů
i akademických pracovníků do mobilitních programů a bude dbát na kvalitu integrace
přijíždějících studentů a hostujících vyučujících. Zajistí pravidelnou výuku vedenou
zahraničními vyučujícími. Prioritně se bude zaměřovat na spolupráci se středními školami,
které se věnují práci s a mimořádně nadanými studenty.
Opatření pro rok 2019
▪

prohlubovat spolupráci se zahraničními univerzitami a zahájit realizaci mobilit,
zejména s University of Nebraska, Nantong University, University of Cambridge,

▪

aktivně se zapojovat do spolupráce v Evropském výzkumném institutu sociální práce
(ERIS),

▪

zapojit akademické pracovníky do mezinárodních vědecko-výzkumných týmů,

▪

připravit nové žádosti o podporu při řešení projektů základního i aplikovaného
výzkumu, zejména z prostředků GA ČR, TA ČR a ESF,

▪

zahájit realizaci projektů, na jejichž řešení byla získána dotace v roce 2018, zejména
ze strany TA ČR a INTERREG,

▪

na základě Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), která byla získána v roce
2018, se zapojit do programu Erasmus+,

-4-

▪

rozvíjet spolupráci se Statutárním městem Havířovem, zejména při zajišťování dalšího
vzdělávání a Akademie třetího věku,

▪

rozvíjet a navázat další spolupráci s podnikovou sférou v oblasti smluvního výzkumu,

▪

rozvíjet spolupráci s Armádou spásy a dalšími partnery v sociální oblasti,

▪

aktualizovat nabídku odborných praxí pro studenty programu Hospodářská politika
a správa.

PLÁN INVESTIČNÍCH AKTIVIT PRO ROK 2019
Vysoká škola sociálně správní neplánuje v roce 2019 žádné investiční aktivity, u kterých se
předpokládá financování nebo spolufinancování z veřejných zdrojů.

Projednáno Akademickou radou Vysoké školy sociálně správní dne 7. 9. 2018.

V Havířově dne 10. 9. 2018
doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
rektorka
Zveřejněno na úřední desce školy: 10. 9. 2017
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