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1. Úvod
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen
Aktualizace) pro rok 2007 je vymezena situací nové veřejné vysoké školy, která
postupně dotváří svoji strategii a z ní vyplývající konkrétní cíle. Aktualizace vychází
z Dlouhodobého záměru VŠPJ na období 2006 – 2010. Je rozšířena o akce
zařazené do Rozvojových projektů pro rok 2007.
Hlavní cíle roku 2007 jsou formulovány jako tyto priority:
Akreditace nových bakalářských studijních programů a oborů v prezenční formě
studia a příprava reakreditace programu Ekonomika a management.
Příprava a realizace vybraných modulů výuky v angličtině.
Vnitřní hodnocení kvality akademických pracovníků.
Příprava projektu Vědecko-technologického parku Jihlava.
Zapojování nových učitelů do doktorských programů na univerzitách.
Navýšení počtu studentů v prezenční formě studia v bakalářských studijních
programech.

2. Internacionalizace
VŠPJ prochází druhým rokem své existence. Škola se personálně i obsahově
utváří, prioritou tohoto období je vytvoření instituce, která bude ve všech oblastech
své činnosti kvalitní a efektivní. Internacionalizace jako jedna z charakteristik těchto
činností je zatím omezena možnostmi školy a soustředí se na tyto aktivity.
Mobility studentů a pedagogů
Program ERASMUS
VŠPJ bude nadále pokračovat v předcházejících aktivitách, které realizovala
VOŠ Jihlava, a účastní se od roku 2007 programu SOCRATES/ERASMUS,
zaměřeného na mobility studentů a pedagogů.
Dojde k realizaci mobilit se školami v Estonsku a Dánsku, pokračovat budou
mobility v Rakousku.
VŠPJ hodlá pro dosažení vyšší úrovně a zkvalitnění účasti na programu
ERASMUS vytvořit v průběhu akademického roku 2006/2007 moduly v angličtině. Ty
budou společné pro studenty domácí vysoké školy a přijíždějící studenty
partnerských vysokých škol.
Program LEONARDO
VŠPJ se v rámci projektu BRITSTAYS účastní programu, jež umožňuje odborné
stáže studentů v Anglii ve spolupráci s partnerem z Loughborough College. Cílovými
místy stáží jsou firmy a instituce z oblasti Midlands. Vzhledem k vysokému podílu
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vlastního financování bude nutno zatím opět využívat další finanční zdroje Fondu
Vysočiny.
Novou oblastí spolupráce je zajišťování míst studijní praxe pro zahraniční
studenty. V roce 2007 půjde o první zájemce z Rakouska, kteří by měli absolvovat
studijní praxi u velkých – většinou zahraničních – firem působících na Vysočině.

3. Kvalita a excelence akademických činností
v oblasti vzdělávací činnosti
Akreditace
•
•
•

programu Aplikovaná matematika v ekonomii
programu Ošetřovatelství, obor Porodní asistentka
oboru Informatika v akreditovaném programu Elektronika a
informatika

Reakreditace
• příprava programu Ekonomika a management, obor Finance a řízení
VŠPJ vytváří systém vnitřního hodnocení kvality pracovníků.
. Systém hodnocení je vytvářen v rámci Rozvojového projektu.
První etapou bude zpracování projektu zaměřeného na hodnocení akademických
činností včetně kritérií pro hodnocení těchto činností (procesů).
Současně dojde k revizi modelu provozních procesů VŠPJ. V rámci revize budou
stanovena kritéria hodnocení pro tuto oblast.
Výstupem projektu budou doporučení pro revizi vnitřních předpisů školy.
Restrukturalizace a vývoj studijních programů (modulární stavba) a tvorba nových
bakalářských programů .
V rámci přípravy podkladů pro reakreditaci studijního oboru Finance a řízení
(program Ekonomika a management - 2008) vyhodnotit poznatky z první etapy
realizace studijního plánu a navrhnout eventuální změny.
Nárůst počtu studentů
V září 2006 zahájí studium na VŠPJ 1200 osob. Všichni studenti jsou zařazeni
v bakalářských studijních programech, v prezenční formě studia.
V roce 2007 dojde k dalšímu navýšení počtu studentů na 1600 osob. K tomu je
třeba vytvořit vhodné materiální podmínky především v oblasti rozšíření výukových
kapacit.
Zajištění se připravuje také ve spolupráci s magistrátem města Jihlavy a s KÚ
Vysočina.
Diverzifikace studijní nabídky na VŠPJ vychází ze současných možností školy.
Soustředí se na přípravu kombinované formy studia oboru Finance a řízení.
Rozvoj informační infrastruktury zahrnuje:
• inovace a rozvoj počítačových laboratoří a dalších pracovišť (nové centrum
ICT) pro praktickou výuku
• zvyšování přenosových kapacit počítačové sítě vysoké školy
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•
•

zvyšování provozní bezpečnosti informačních a komunikačních technologií
rozvoj multimediálních technologií, implementace nových generací nástrojů
informačních technologií (bezdrátová komunikace).

v oblasti celoživotního vzdělávání
Podpora projektů vedoucích k rozšíření nabídky vzdělávacích modulů. Především
půjde o moduly v oblasti veřejné správy.
Plánované rozšíření studijní nabídky Univerzity třetího věku vychází ze zájmu o
tento druh studia a bude postupně zveřejňováno.
v oblasti výzkumu a vývoje
Ve spolupráci se zaměstnavateli a v rámci studijních praxí se zaměřit na vypsání
takových témat bakalářských prací, která budou především přínosem pro
zaměstnavatele.
Soustředit se na projekty, které povedou k získání grantů na podporu výzkumu ve
spolupráci s vysokými školami či zaměstnavatelskými partnery.
Ve spolupráci s partnery – město Jihlava a kraj Vysočina – pokračovat v realizaci
záměru výstavby Vědecko-technologického parku Jihlava jako hlavní výzkumné
základny regionu.
v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Podporovat zlepšování jazykových kompetencí učitelů a vytvoření vybraných
studijních modulů v angličtině.
v oblasti řízení vysokých škol
Implementovat výstupy z rozvojových projektů a v rámci centralizovaných i
decentralizovaných projektů připravit další rozvojové aktivity v této oblasti.
Rozvoj informačních systémů vysoké školy pro potřeby řízení se zaměří na tyto
oblasti zahrnuté do Dlouhodobého záměru rozvoje VŠPJ:
Studijně-provozní informační systém
Ekonomicko-správní informační systém
Knihovní informační systém.
v oblasti financování
Investiční akce pro období 2006-2010 jsou obsažené v příloze Dlouhodobého
záměru VŠPJ.
Aktualizace pro rok 2007 je uvedena v příloze - tabulka č.1.

Rozvoj materiálně-technické základny se soustředí na podporu upgrade serverů,
inovaci počítačových laboratoří, rozšíření softwaru pro nabíhající studijní moduly a na
rozvoj informačních systémů školy v těchto oblastech:
- oblast studijní
- oblast ekonomicko-správní
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-

oblast knihovní a vědecko-pedagogických informací.

v oblasti sociální
Zahájit jednání s Magistrátem města Jihlavy o řešení otázek
- ubytování nových akademických pracovníků
- převodu podnájmu kolejí Brtnická z VOŠ Jihlava na VŠPJ.
v oblasti vnějších vztahů
Vyhledávat nové fakulty veřejných vysokých škol, které umožní doktorské studium
učitelům VŠPJ.
Pokračovat v budování partnerství s regionálními institucemi – kraj Vysočina,
město Jihlava – na bázi společných projektů.
V rámci projektu „Zelený strom – místa studijní praxe“ dokončit práce na
databázích, které podporují umístění studentů na praxi během studia.

PaedDr. Ladislav Jirků
rektor VŠPJ

Příloha:
Tabulka č.1-Investiční akce pro období 2006-2010 (aktualizace pro rok 2007)
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Příloha
Tabulka č. 1
Název investičního záměru

zahájení

ukončení

Výstavba kampusu VŠPJ

2007

2012

2007
Odhad
Nákladů
(mil. Kč) MŠMT VŠPJ
800
1

Vybudování VTP Jihlava

2007

2010

200

Strukturální
fondy

Adaptace suterénních prostor
na centrum ICT

2007

2008

27

1,7

Výstavba hygien. zařízení
a bezbariéry

2007

2008

31

2,6

Rekonstrukce auly

2007

2008

26

1,9

Rekonstrukce menzy

2007

2008

45

2,7

Rekonstrukce technických
instalací

2007

2008

6

3

Zprovoznění objektu B4

2006

2007

3

1,5

Adaptace prostor pro
sborovnu

2007

2008

2

1

Celkem

12,9

6

2,5

