
 

STRATEGIE ROZVOJE ZAHRANIČNÍ  FAKULTY V OSTRAVĚ HORNOSLEZSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ  

předpoklady na období 2014 až 2020 

Zahraniční fakulta HVŠO v Ostravě byla vytvořena na základě rozhodnutí Ministerstva vědy a 

vysokého školství Polské republiky (rozhodnutí č. DKN.ZNU.6022.120.4.2013.AN ze dne 12.09.2013) . 

Vzdělávací nabídka fakulty je zaměřena na polskou národnostní menšinu v ČR a také na ostatní 

obyvatele česko-polského příhraničí, kteří chtějí zvyšovat svou kvalifikaci ve studijních oborech 

odpovídajících požadavkům trhu v této oblasti. V současnosti je fakulta oprávněna vyučovat obor 

Mezinárodní vztahy v bakalářském i magisterském studijním programu. 

Strategie rozvoje Zahraniční fakulty HVŠO v  Ostravě je nedílnou součástí strategie rozvoje 

Hornoslezské vysoké školy v Katovicích jako celku. S ohledem na specifika českého trhu a 

v porovnání se sídlem školy v Katovicích malým rozsahem činností však byly odlišně nastaveny 

jednotlivé strategické cíle fakulty. 

Prvním strategickým cílem je zajištění nezávislosti a samostatnosti fakulty v  důležitých aspektech 

její činnosti, především v oblasti personální (zabezpečení činnosti za pomoci vlastních 

akademických pracovníků nezávislých na hlavním sídle vysoké školy v  Katovicích by zajistilo 

zjednodušení realizace vzdělávacího procesu a vedlo by k  zintenzivnění vědecko-výzkumné činnosti 

akademických pracovníků), a také v oblasti ekonomické (získání dalších prostředků z evropských 

dotačních programů nebo z jiných zdrojů, které by dovolily zvýšení nákladů na vzdělávací 

infrastrukturu a vědecký výzkum nezávisle na školném jako základním zdroji financování fakulty). 

V oblasti informačních technologií je strategickým cílem fakulty postupné rozšiřování nabídky 

předmětů (diplomové semináře, konzultace atd.), které budou realizovány formou e-learningu nebo 

video-learningu prostřednictvím nedávno pořízené výukové platformy od společnosti 4SYSTEMS. Tato 

technologie pomůže zlepšit komunikaci mezi studenty a akademickými pracovníky fakulty.  

V oblasti zajištění různorodnosti a vysoké kvality poskytovaných vzdělávacích služeb  fakulty 

v Ostravě bude: 1) rozšíření nabídky výukových programů o nové, atraktivní  specializace a obory 

studia, přizpůsobené lokálnímu trhu práce. 2) stálé zvyšování kvality výuky spojené se stálým 

monitoringem fakultní komisí pro kvalitu výuky. Zvyšování úrovně vzdělávání na zahraniční fakultě 

v Ostravě má za úkol, v souladu s ideou „lifelong learning“ – celoživotního vzdělávaní, formování 

postojů studentů, které jsou nepostradatelné k životu v neustále transformující se společnosti a 

dovolují jim udržet po celé období  jejich pracovní kariéry otevřenost ke změnám probíhajícím 

v soudobém světě. Z tohoto důvodu se také předpokládá zahájení výuky v  podiplomových studijních 

programech, kurzech a školeních.  

V oblasti rozvoje spolupráce vysoké školy s vědeckým prostředím si fakulta klade za cí l přetvoření 

a rozvoj již dříve navázaných vědeckých kontaktů v  konkrétní, bilaterální vědecko-výzkumnou 

spolupráci se vzdělávacími institucemi působícími v  České republice, a to zejména se Slezskou 



 

univerzitou v Opavě. V oblasti hospodářské je strategickým cílem fakulty navázání spolupráce 

s různými společnostmi působícími na území ČR, zejména pak s  filiálkami polských společností jako 

jsou Warido a.s., Česko-polská obchodní komora a další. Tato spo lupráce má za cíl zahrnout do 

procesu výuky více praktických aspektů. 

Důležitým cílem strategického plánu fakulty bude, stejně jako na celé vysoké škole, vytvoření 

přátelského akademického prostředí. Dosáhnout toho chceme vytvořením příznivých podmínek 

k práci a studiu pro akademické pracovníky i studenty, zajštěním odborného přístupu 

k adminiostrativním činnostem a chodu studijního oddělení, stejně jako vytvořením prostudentského 

přístupu všech pracovníků fakulty.  Skloubením těchto přístupů chceme zajistit prostředí pro 

úspěšnou realizaci kompatibilních cílů obou skupin a vytvářet tak společné akademické hodnoty. 

Dosažení výše uvedených strategických cílů Zahraniční fakultou HVŠO v Ostravě do roku 2020 má za 

úkol nejen upevnění její pozice, ale také rozvoj jejích aktivit na trhu se vzděláváním v ČR.    

 


