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1 Úvod
Fakulta elektrotechnická (FEL) ZČU v Plzni vypracovala na konci roku 2015 „Dlouhodobý záměr FEL na
období 2016 – 2020“, (dále jen DZ FEL). Uvedený DZ FEL je základním strategickým dokumentem
fakulty a definuje transformační priority a hlavní cíle FEL, včetně orientace jejích činností, na dotčené
období 2016 - 2020.
V průběhu předmětného období je úkolem managementu FEL a jejích pracovišť každoročně
zhodnotit stupeň plnění DZ FEL a upřesnit a blíže konkretizovat úkoly na následující rok tak, aby
definované strategické cíle byly dosaženy. Pro rok 2016 jsou výchozí údaje a popis klíčových aktivit
včetně indikátorů obsaženy v textu DZ FEL. Proto předmětem tohoto dokumentu je aktualizace DZ
FEL vyplývající z aktuální situace a stanovení prioritních cílů fakulty pro rok 2016 formou výčtu
klíčových aktivit pro jednotlivé prioritní oblasti.
Aktualizace DZ FEL na rok 2016 byla projednána a schválena:




Vědeckou radou FEL dne 13.4.2016
Akademickým senátem FEL xxxxx.
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2 Priority (taktické cíle) pro rok 2016
2.1 Výzkum, vývoj a inovace
Plánované aktivity:
 Plnění podmínek a indikátorů udržitelnosti projektu RICE a navazujícího projektu
financovaného z Národního programu udržitelnosti
 Příprava projektů z OP VVV
 Příprava mezinárodních projektů a prohloubení mezinárodní spolupráce

2.2 Vzdělávání
Plánované aktivity:
 Realizace opatření vedoucí ke zvýšení počtu uchazečů a studium na FEL
 Zapojení studentů do odborné práce kateder
 Postupná implementace metodiky Q-RAM
 Inovace studijních oborů FEL s ohledem na podmínky financování a potřeby trhu práce

2.3 Internacionalizace
Plánované aktivity:
 Příprava výuky v anglickém jazyce a vytvoření nabídky studia pro zahraniční studenty
 Podpora mobilit pracovníků a studentů
 Podpora činnosti FEL v mezinárodních konsorciích projektů

2.4 Vnější vztahy a marketing
Plánované aktivity:
 Pořádání akcí pro veřejnost
 Prohloubení spolupráce se středními školami a partnery FEL
 Spolupráce s nadanými studenty středních škol, zejména gymnázií

2.5 Řízení fakulty a rozvoj lidských zdrojů
Plánované aktivity:
 Návrh a přijetí proaktivního rozpočtu vedoucího k rozvoji FEL v návaznosti na strategické cíle
fakulty
 Vytvoření Fondu rozvoje osobnosti a mobilit
 Podpora habilitačních a jmenovacích řízení
 Podpora dalšího vzdělávání akademických pracovník, zejm. podpora zahr. stáží a účastí na
mezinárodních konferencích

2.6 Řízení kvality a podpůrných procesů
Plánované aktivity:
 Realizace systému kontroly kvality výuky
 Vytvoření komise pro kvalitu na FEL ZČU
 Implementace změn vyplývající se změny zákona o vysokých školách
 Postupná implementace systému řízení kvality v návaznosti na systém řízení kvality na ZČU

2.7 Investiční rozvoj fakulty
Plánované aktivity:
 Modernizace stávajícího investičního vybavení
 Příprava investičních projektů
 Optimalizace využití stávající infrastruktury FEL s ohledem na počet studentů
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3 Klíčové indikátory
Vazba na
Označení prioritní
oblast

Název

Jednotka

Cílová
hodnota

FEL1

2.5

Plánovaný počet zahájených habilitačních řízení

Počet zam.

FEL2

2.5

Plánovaný počet zahájených jmenovacích řízení

Počet zam.

FEL3

2.1

Počet ERC projektů, resp. prestižních mezinárodních projektů

Počet projektů

4
0
0

FEL4

2.1

Počet impaktovaných publikací (WOS, Scopus) - publikace přijaté k tisku po peer
review a publikace uveřejněné v roce 2014

Počet publikací

30

2.1

Počet kvalitních výzkumných týmů mezinárodního významu (tým má publikace ve
WoS nebo Scopus v Q1, publikace jsou citovány, h index členů týmu je odpovídající
oboru, velikost týmu je větší než 5, požadované indikátory jsou průměrovány na počet
členů týmu; každý tým je napojen na doktorský obor, doktorandi v týmu se významně
podílejí na práci týmu)

FEL5

2

FEL6

2.5

Dosažení definovaného poměru finančních zdrojů

Vzd:VaV:ostatní

FEL7

2.2

Získávání nových doktorandů

Počet nově přijatých doktorandů

FEL8

2.2

Počet studentů NMgr. a Bc. studia zapojených do odborné práce pracovišť FEL

Počet studentů Bc./Mgr.

FEL9

2.1

Počet řešených/podaných projektů do mezinárodních VaV soutěží (mimo českých
poskytovatelů)

Řešené/podané

FEL10

2.1

Počet řešených/podaných projektů z národních zdrojů na VaV

Řešené/podané

FEL11

2.3

FEL12

2.2

Podíl absolventů doktorských oborů, kteří se zúčastnili zahraničních studijních stáží,
respektive výzkumných stáží (min. délka trvání 3 měsíce)
Počet rozvrhových akcí hodnocených ved. zam., garanty oborů a předmětů

%
%

FEL13

2.1

Plnění indikátorů udržitelnosti projektů OP VaVpI a VpK

Ano/Ne

FEL14

2.1, 2.2
2.5
2.7
2.6

Počet připravených projektů OP VVV

Počet

Počet podpořených pracovníků z fondu rozvoje osobnosti a mobilit

Počet

Obnova nebo pořízení inv. vybavení

Objem inv. prostředků v tis. Kč

Počet akcí pro veřejnost

Počet

FEL15
FEL16
FEL17
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20:75:5
20
20/40
1/2
25/30
75
20
Ano
2
10
2 000
5

Komentář:
Klíčové indikátory na úrovni FEL 1-12 jsou rozpracovány dále na úroveň jednotlivých pracovišť, které odpovídají prostřednictvím vedoucích za jejich plnění.
Klíčové indikátory FEL 13-17 jsou sledovány celkově za FEL bez rozlišení na jednotlivé pracoviště. Za jejich plnění odpovídá vedení FEL.
Plnění všech klíčových indikátorů bude průběžně kontrolováno k 30.8.2016 a 30.11.2016. Výsledky plnění budou projednány v AS FEL a na kolegiu děkana
FEL.

Stránka 5

