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PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU CMTF UP
(Aktualizace Dlouhodobého záměru CMTF UP)

− strategické cíle na rok 2017

________________________________________________________________________

Cíl 1. Kvalitní studium a vzdělávání
− Investice do infrastruktury: přístrojové a technologické vybavení pro výuku.
− Inovace studijních programů s výhledem na jejich budoucí reakreditace.
− Součinnost s UP zaměřená k získání institucionální akreditace.
1.1 Zajištění dostatečného počtu odborníků
− CMTF se zaměří na získávání dalších odborníků z řad profesorů a docentů
pro zajištění oborů Sociální pedagogika a Mezinárodní sociální a humanitární
práce.
− Z řad stávajících pedagogů je aktuální příprava nejméně dvou habilitací a jednoho
profesorského řízení.
− Získání nejméně jednoho nového pedagoga ze zahraničí.
1.2 Rozvoj a podpora praxí studentů
− Další zkvalitňování tuzemských i zahraničních praxí studentů oborů Charitativní
a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce – získávání nových
kontaktů.
− V rámci studijního doktorského oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví
se CMTF zaměří na stáže v zahraničí, hlavně na LF UPJŠ v Košicích a na LF
v Groningenu – nejméně 100 studentodnů.
− Navýšení počtu studentů na zahraničních pobytech a stážích v rámci programu
Erasmus+.
− Zkvalitnění podmínek studijních stáží na Papežské lateránské univerzitě v Římě
pro studenty oboru Katolická teologie a prohloubení spolupráce s touto
univerzitou.
1.3 Rozvoj profesních i zájmových programů celoživotního vzdělávání
− Příprava dalšího zájmového kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného
na spirituální oblast.
− Nárůst počtu absolventů celoživotního vzdělávání.
− Rozvoj profesního kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan.
− Rozvoj Univerzity třetího věku další nabídkou kurzů.
− Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze.
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1.5 Rozvíjení excelentních oborů
− Rozvoj nově otevřeného navazujícího magisterského oboru Sociální pedagogika.
− Rozvoj navazujících magisterských oborů Charitativní a sociální práce a
Mezinárodní humanitární a sociální práce.
− Další rozvoj doktorského studia v italštině oboru Teologia sistematica e filosofia
cristiana.
− Další rozvoj a zkvalitnění doktorského studia oboru Sociální a spirituální
determinanty zdraví v České republice jediného svého druhu.
− Zapojení magisterských a doktorských studentů CMTF i jiných fakult UP
do mezinárodního vědeckého a výzkumného týmu v rámci institutu OUSHI
a metodiky DIPEx .
1.7 Zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti, a to i v cizím jazyce
− Publikační činnost studentů doktorského studia: v programu Teologie minimálně
jeden recenzovaný článek na studenta, v programu Humanitní studia minimálně
jeden Jimp na studenta.
1.8 Poradenské a podpůrné služby pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
− Participace na existujících celouniverzitních poradenských a podpůrných službách
pro studenty se specifickými potřebami.
1.9 Letní školy a workshopy a další obdobné vzdělávací akce pro studenty a uchazeče
− Organizování dosud úspěšných writting weeks pro tuzemské i zahraniční
doktorandy, kteří se již aktivně začleňují do badatelských týmů a projektů GA ČR.
− Organizování dalšího ročníku úspěšného workshopu Velehradské dialogy v rámci
doktorského studia oboru Praktická teologie.

Cíl 2. Internacionalizace studijních programů
2.1 Vytváření modulů a oborů v cizích jazycích napříč katedrami a fakultami UP
− Prohloubení spolupráce s Український католицький університет ve Lvově
a příprava spolupráce v rámci programu ERASMUS+.
− Rozšíření nabídky předmětů v anglickém jazyce v oboru Mezinárodní sociální
a humanitární práce ve spolupráci se zahraničními partnery.
− Zvýšení počtu studentů v doktorském studijním oboru Teologia sistematica
e filosofia cristiana ve specializaci Teologia dogmatica.
− Zvýšení počtu hostujících akademiků.
− Vytvoření doktorského studia oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví
v anglickém jazyce.
− Rozšíření nabídky studijních stáží na Lateránské univerzitě v Římě pro studenty
oboru Teologie.
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2.2 Vytváření společných double-degree a joint-degree programů se zahraničními
partnery
− Příprava studijního programu double degree ve spolupráci s teologickou fakultou
Université de Fribourg (Švýcarsko).

Cíl 3. Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
− Mezioborová spolupráce vědeckých pracovišť CMTF, LF a FN a klinických pracovišť v ČR.
− Rozvíjení spolupráce se zahraničními univerzitami (Harvard, Oxford, Dublin, Trier)
− Spolupráce s orgány státní správy (Ministerstvo zdravotnictví), WHO atd.
− Spolupráce s neziskovými subjekty (Charita ČR, Člověk v tísni, Hovory o zdraví, aj.).
− Investice do infrastruktury: přístrojové a technologické vybavení v oblasti výzkumu
determinant zdraví.
3.1 Hodnocení excelence vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti na UP
− Udržení vynikající pozice CMTF mezi teologickými fakultami v ČR.
− Úsilí o nárůst RIV bodů.
3.2 Posílení mezinárodního rozměru ve VaV a tvůrčích činnostech
− Institut mezikulturního, mezináboženského a ekumenického dialogu a výzkumu
(IIMEVD) a Institut sociálního zdraví (OUSHI) se zaměří na další rozvoj a spolupráci
se zahraničními partnerskými pracovišti.
− Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty bude
pokračovat ve spolupráci s Centrem biblických studií a specialisty z Českého
egyptologického ústavu FF UK a KTF UK v Praze.

Cíl 4. Komercializace výsledků vědy a výzkumu
4.2 Koordinace spolupráce s aplikační sférou
− CMTF (OUSHI) bude směřovat k získání pozice, která ji v budoucnu umožní
komerční využití aplikovaného výzkumu.

Cíl 5. Mezinárodní studijní a pracovní prostředí
5.1 Posilování a rozvoj jazykových a interkulturních kompetencí akademických
i ostatních pracovníků CMTF na všech úrovních
− Rozvoj jazykových kompetencí v anglickém jazyce u akademických pracovníků
CMTF v rámci jazykových kurzů, zaměřených na výuku v cizím jazyce a komunikaci
se studenty.
− U vybraných pracovníků bude zajištěna ověřitelnost prostřednictvím mezinárodně
uznávaných jazykových certifikátů úrovně B2 a vyšší.
− Již probíhající jazykové kurzy pro administrativní a technické pracovníky budou
více zaměřeny na ověřitelnou znalost cizího jazyka (úroveň B1).
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5.2 Rozvoj dvojjazyčného (česko-anglického) prostředí informačních systémů a
studijního/pracovního prostředí
− V rámci přípravy nových webových stránek CMTF UP bude zkvalitněna struktura
a obsahy v anglickém jazyce.

Cíl 6. Budování značky
6.1 Vytvoření marketingové a komunikační strategie UP
− Příprava nových webových stránek CMTF v návaznosti na celouniverzitní strategii.
− Příprava propagačních materiálů fakulty v jednotném vizuálním stylu CMTF, který
bude respektovat JVS UP.
− Zřízení Univerzitního centra dobrovolnictví, které zejména bude rozvíjet firemní
dobrovolnictví na univerzitě, zprostředkovávat dobrovolnické příležitosti
pro studenty, rozvíjet výzkum dobrovolnictví a zasazovat se o rozvoj regionální
politiky dobrovolnictví.
− Rozšíření činnosti dlouhodobě fungujícího psychologicko-duchovního poradenství
a jeho dovybavení nástroji na psychologickou diagnostiku.

Cíl 7. Efektivní systém řízení
− Implementace Novely vysokoškolského zákona (Zákon, kterým se mění zákon
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony č. 137/2016 Sb.
ze dne 2. 3. 2016) do systému vnitřních předpisů CMTF UP.

Cíl 8. Restrukturalizace řízení lidských zdrojů
− Reflexe systému hodnocení akademických pracovníků i pracovišť fakulty a návaznost
na systém odměňování.
− Rozvoj systémů vnitřního zajišťování kvality formou hodnocení pracovníků v systému
IS HAP.

Cíl 9. Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky šetrný a uživatelsky
přívětivý provoz
9.3 Rekonstrukce stávajících nemovitostí univerzity
− Pokračování rekonstrukce budovy na Univerzitní 22.
− Příprava rekonstrukce budovy CMTF na Kateřinské 17.
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Příloha: Předpokládané investice do infrastruktury UP 2016 a jejich příprava
LOKALITA

STAVBA – POPIS

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY
(tis. Kč)

TERMÍN
ZAHÁJENÍ

Univerzitní 22

Rekonstrukce vnitřních prostor

10 000

1. 6. 2017

Kateřinská 17

Rekonstrukce budovy

24 000

1. 1. 2017

TERMÍN
UKONČENÍ

Projednáno ve Vědecké radě CMTF UP v Olomouci dne 15. 3. 2017
Schváleno Akademickým senátem CMTF UP v Olomouci 29. 3. 2017

V Olomouci dne 30. 3. 2017

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
děkan CMTF UP

