PLÁN REALIZACE
STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI
FARMACEUTICKÉ FAKULTY
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO
PRO ROK 2017

V plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Farmaceutické fakulty
VFU pro rok 2017 fakulta konkretizuje obecnější cíle, definované Dlouhodobým záměrem
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti (podle aktualizace
Zákona o vysokých školách nově Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti)
Farmaceutické fakulty VFU Brno na období 2016 – 2020 a vychází z priorit v tomto
dokumentu zakotvených.

V oblasti zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti

1. FaF bude pokračovat v přípravě formalizovaného systému hodnocení kvality své výukové a
tvůrčí činnosti.
2. FaF bude pokračovat v procesu inovace magisterského studijního programu s využitím
moderních vzdělávacích metod.
3. FaF bude pokračovat v revizi stávajících studijních programů s cílem
- identifikovat a omezit neefektivní výukové aktivity
- identifikovat opomíjené významné oblasti a zajistit jejich pokrytí
- aktualizovat a inovovat předměty směřující k současné náplni práce absolventů
- zajistit větší propojení základních vědeckých disciplín na oblast farmacie.
4. FaF bude zlepšovat materiálně technické vybavení pro zabezpečení praktické výuky studentů
a tvorbu diplomových prací.
5. FaF bude ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou usilovat o průběžné zkvalitňování
lékárenských praxí.
6. FaF bude vyvíjet aktivity k vytvoření podmínek pro zavedení recipročních výměnných kursů a
pro přijímání zahraničních studentů do doktorského studijního programu v anglickém i
českém jazyce, např. programu typu joint degree / double degree, případně dalších.
7. FaF vytvoří podmínky pro hostování externích odborníků, zejména jako školitelů – specialistů
v doktorském studijním programu.
8. S využitím prostředků IVA VFU bude FaF podporovat tvůrčí vzdělávací činnost.
9. FaF bude podporovat podnikatelsko-ekonomické aktivity, případně i ve spolupráci
s fakultami a dalšími subjekty zaměřenými na management a informatiku.
10. FaF bude pokračovat v analýze přijímacího řízení a podle výsledků šetření připraví jeho
inovaci.
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11. FaF bude podporovat a rozvíjet činnost Vzdělávacího institutu v rámci postgraduálního
vzdělávání v základních i nástavbových oborech farmacie.
12. Na fakultě bude pokračovat program celoživotního vzdělávání v rámci Univerzity třetího
věku.
13. FaF bude vytvářet podmínky pro vznik propojeného systému laboratoří, které umožní
výzkum léčiv a dalších biologicky aktivních látek na různých úrovních jejich působení od
subcelulární po sledování účinku na celý organismus.
14. FaF bude podporovat další rozvoj výzkumné činnosti na fakultě. Prioritou bude zejména
multidisciplinární personální, přístrojové a materiální zabezpečení řešení víceletých
národních nebo mezinárodních grantů, projektově orientovaná spolupráce s významnými
zástupci farmaceutického průmyslu a participace na výzkumných projektech a centrech.
15. FaF v prostorách Centrálních laboratoří Pavilonu II vybuduje laboratoř pro elektronový
mikroskop a vybaví ji moderním přístrojem.
16. FaF bude podporovat organizaci vědeckých konferencí, seminářů a jiných vědeckých a
odborných setkání.

V oblasti internacionalizace vzdělávacího a tvůrčího procesu

1. FaF bude rozšiřovat a rozvíjet magisterský studijní program Pharmacy. Bude pokračovat v
aktivním vyhledávání a náboru studentů z perspektivních zemí prostřednictvím účasti na
veletrzích vzdělávání a cíleným marketingovým úsilím s důrazem na působení na sociálních
sítích.
2. FaF bude rozvíjet prezentaci fakulty v zahraničí s cílem zvýšení jejího kreditu při získávání
nových zahraničních studentů.
3. FaF bude usilovat o rozvoj DSP v českém i anglickém jazyce.
4. FaF bude pokračovat v podpoře zvyšování jazykové připravenosti akademických pracovníků a
studentů v anglickém jazyce. Bude věnovat zvýšenou pozornost prezentaci vědeckých
výsledků na mezinárodních konferencích a seminářích.
5. FaF bude organizovat a hradit pro vybrané pracovníky fakulty jazykové kurzy.
6. FaF bude podporovat rozšiřování studentských a učitelských mobilit jak pro příchozí zájemce,
tak pro výjezdy akademických pracovníků a studentů na zahraniční stáže.
7. FaF bude udržovat a rozvíjet pružný systém nabídky vědeckých témat pro zahraniční
studenty, přijíždějící v rámci výměnných programů.
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8. FaF podpoří další zapojování fakulty do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Základem zapojení FaF do této mezinárodní spolupráce je úspěšné řešení výzkumných
grantů a projektů a publikace společných výsledků výzkumu v renomovaných vědeckých
časopisech.

V oblasti zajištění a rozvoje činnosti fakulty a kvality akademického života

1. FaF se aktivně zapojí do prosazování oprávněných požadavků vysokých škol na podporu
jejich činnosti ze strany státu a bude podporovat všechny aktivity veřejných vysokých škol,
zaměřené proti omezování akademických svobod a kompetencí orgánů fakult.
2. FaF bude v rámci usilovat VFU o udržení současného modelu rozdělování rozpočtových
prostředků. Základním principem při rozdělování dotací (na vzdělávací činnost, na
institucionální podporu výzkumu a vývoje a na specifický výzkum) je zachování poměru,
kterým fakulty prostřednictvím realizace studijních programů, výzkumem a dalšími aktivitami
rozpočet vytvářejí. Tento poměr musí být zohledněn i při podpoře činnosti fakult z
univerzitního Institucionálního plánu a centralizovaných rozvojových projektů.
3. FaF bude z různých zdrojů usilovat především o získání podpory pro přístrojové vybavení
Pavilonu farmacie II a pro rozvoj ústavů a Centrálních laboratoří.
4. FaF bude podporovat rozvoj spolupráce mezi pracovišti v rámci sekcí i mezi sekcemi a bude
nadále vytvářet podmínky pro racionální využití investičních prostředků.
5. FaF maximálně urychlí přípravu rekonstrukce a revitalizace budovy 44, kde vzhledem
k narušení budovy dochází k narušení integrity zdiva a vzniku netěsností oken a dveří a
v důsledku poklesu podloží došlo i k narušení rozvodů vody a odpadů, což se projevuje
zvýšenou frekvencí lokálních havárií.
6. FaF bude podporovat další vzdělávání neakademických a administrativních pracovníků
fakulty. Bude podporovat rozvoj znalostí a zkušeností, zlepšujících schopnosti využívat
informační systémy, komunikační technologie, legislativní normy a principy marketingu a
managementu.
7. FaF bude podporovat vznik a aktualizaci výukové literatury a rozšiřování a racionalizaci
dostupného spektra informačních zdrojů včetně podpory mezinárodních výukových textů.
8. FaF podpoří organizaci seminářů, konferencí a případně jiných vědeckých setkání pro
výměnu vědeckých poznatků a zkušeností
9. FaF bude ve spolupráci s Unií studentů farmacie pokračovat v podpoře studentů programu
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Pharmacy prostřednictvím studijního poradenství, výuky českého jazyka a zdokonalování
angličtiny a podpory buddy systému.
10. FaF ve spolupráci s Unií studentů farmacie zorganizuje Nadnárodní studentskou vědeckou
konferenci.
11. FaF bude v rámci VFU i mimo ni podporovat zahajování řízení ke jmenování profesorem a
habilitačních řízení u akademických pracovníků, splňujících požadavky pro tento kvalifikační
postup, včetně mimofakultních uchazečů.
12. FaF bude pokračovat v diferencovaném přístupu k odměňování akademických pracovníků,
zejména podle počtu odučených hodin a podle počtu bodů, získaných za publikační činnost.
13. FaF bude aktivně vyhledávat smluvní i neformální spolupráci v oblasti výzkumu s jinými
pracovišti v rámci ČR a v zahraničí.
14. FaF bude nadále v rámci podpory specifického výzkumu rozvíjet a finančně podporovat
zapojování studentů magisterských a doktorských studijních programů do výzkumných
aktivit fakulty a organizovat studentské vědecké konference.
15. FaF bude podporovat aktivity, vedoucí k jejímu zapojení do velkých výzkumných projektů.
16. FaF bude motivovat pracovníky k preferování těch aktivit, které jsou součástí vnějšího
hodnocení kvality podle mezinárodních a celostátních pravidel.
17. FaF bude pokračovat ve využívání a vytváření finanční rezervy z prostředků studijního
programu Pharmacy pro investice do přístrojového vybavení.
18. FaF vytvoří podmínky pro zavedení poradenského centra pro studenty včetně kariérní
poradny.
19. FaF v závislosti na finanční situaci podpoří motivaci studentů k dosažení mimořádných
studijních výsledků oceněním absolventů, kteří prospěli s vyznamenáním.
20. FaF bude podporovat odborné a společenské aktivity Unie studentů farmacie.
21. FaF bude aktivně spolupracovat při aktualizaci vnitřních předpisů VFU Brno dle novely VŠ
zákona 111/1998 Sb.

V Brně dne 11. 11. 2016
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
děkan FaF
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