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Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí
činnosti pro rok 2012 vychází zDlouhodobého záměruvzdělávací, výzkumné, vývojové,
inovační a další tvůrčí činnosti vysoké školy logistiky o.p.s. (dále jen VŠLG) na období
2011 - 2015 a představuje nedílnou součást strategického řízení vzdělávací činnosti. Popis
cílů je strukturován vsouladu sprioritními oblastmi Dlouhodobého záměru MŠMT.

1. Kvalita a relevance
1.1 Počet studentů
− stabilizovat počet studujících na VŠLG na počtu 1000 studentů
− zachovat 20% podíl absolventů bakalářského studia, kteří budou pokračovat
vnavazujícím magisterském studiu
− pokračovat v získávání zahraničních studentů pro studium na VŠLG
− dodržovat dohodnutou strukturu a počty studentů v jednotlivých studijních oborech
− zpracovat a předat na MŠMT žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního
programu Logistika.V návaznosti na akreditovaný magisterský studijní program
Logistika diferencovat bakalářský studijní program jednak sprofilací absolventů pro
využití získaných poznatků v souladu spožadavkytrhu práce a jednak sprofilací
bakalářského studijního programu orientovanou na nástavbový magisterský, případně
doktorandský studijní program
1.2 Počet a struktura vysokých škol
− posilnit postavení EC Praha zvyšováním počtu studentů
− připravovat společné vzdělávací studijní programy sveřejnými univerzitami a jejich
fakultami na území ČR příp. zahraničních vysokých škol
1.3 Vnitřní a vnější zajišťování kvality
− naplňovat předpoklady pro obhajobu certifikátu integrovaného systému kvality podle
standardu ISO 9001:2008 a 14001:2004
− naplňovat doporučení zprocesní analýzy VŠLG jako výsledek individuálního
národního projektu EFIN
− vytvořit evaluační kritéria pro pedagogické a vědecké hodnocení akademických
pracovníků
− v souladu s požadavky na hodnocení kvality se VŠLG bude orientovat kromě
vnitřního hodnocení také na hodnocení vnější, které umožní vyhodnotit uplatnění
absolventů vpraxi dle studijních oborů a predikovat tak na základě zpětné vazby
požadavky trhuna zvýšení úrovně znalostí vtěch kterých oblastech jednotlivých
studijních oborů VŠLG
1.4 Národní kvalifikační rámec jako prostředek zajišťování kvality
− realizovat implementaci Národního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání
v návaznosti na jeho zavedení do procesu akreditace

− zakomponovat výstupy zNárodního kvalifikačního rámce terciálního vzdělávání do
profilu absolventa při zpracováni žádosti a prodloužení akreditace bakalářského
studijního programu Logistikase zaměřením na exkluzivitu oboru Logistika
1.5 Progresivní formy a metody vzdělávání
− rozvíjet všechny formy studia svyužitím distančních prvků pomocí systému LMS
Moodle
− rozšířit systém podpory studentských praxí na základě dvoustranných smluv a dohod
sdalšími firmami a institucemi
− připravovat systém umožňující nepřímou účast studentů na přednáškách s využitím
multimediálních prostředků
− jednou ročně organizovat studentskou vědeckou odbornou činnost (SVOČ). Tuto
činnost organizovat jako otevřenou i pro studenty jiných vysokých škol
− zejména u odborných předmětů využít kvybraným přednáškám externí pracovníky
− vytvořit podmínky pro realizaci akreditovaného doktorského studia v oboru Dopravní
logistikana ČVUT Praha, Fakulta dopravnía na pracovišti VŠLG v Přerově
1.6 Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů
− trvale sledovat trendy vrozvoji logistiky a tytopružně implementovat do obsahového
rámcejednotlivých předmětů. Ve výuce minimálně 2x za semestr zajistit odbornou
prezentaci vybrané logistické firmy pro studenty VŠLG s cílem přiblížit studentům
praxi a zástupce firmy seznámit s obsahem výuky
− vytvářet a upevňovat pevné vazby na potenciální zaměstnavatele absolventů
− zapojit se do akce typu „Veletrh pracovních příležitostí“
1.7 Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace
− pokračovat v naplňovaní mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se
spřátelenými vysokými školami a firmami vzahraničí
− pokračovat v činnosti Řídícího výboru Regionální inovační strategie Olomouckého
kraje
− vytvářet a upevňovat pevné vazby na potenciální zaměstnavatele absolventů
− pokračovat ve vzdělávání zaměstnanců VŠLG v rámci projektu APSYS i v oblasti
jazykové zdatnosti
− projekty OP VK PO 1 Počáteční vzdělávání - příprava na VŠ technických oborů
− mezinárodní projekt Zvýšení ekonomické efektivnosti a bezpečnosti dopravních
systémů států Vyšegrádské čtyřky

2. Otevřenost
2.1 Internacionalizace ve vzdělávání a Mezinárodní spolupráce vysokých škol voblasti
výzkumu, vývoje a inovací

− průběžně inovovat stávající kreditní systém ECTS scílem více objektivizovat
a zohledňovat náročnost jednotlivých předmětů i v návaznosti na aktualizaci
akreditovaných studijních plánů
− rozšířit internacionalizaci vzdělávání prostřednictvím mobility akademických
pracovníků na partnerských školách a institucích vzahraničí pro získání jazykových
dovedností (jazykový certifikát), frekvence vycestování alespoň 1x za dva roky
− pro naplnění kariérních řádů a odborného růstu pokračovat v zajišťování odborné stáže
pro akademické pracovníky na školách s příbuzným oborem vzdělávání
− pokračovat v propagaci studia na VŠLG v zahraničí
− rozšířit obousměrné mezinárodní mobility akademických pracovníků vysokých škol se
zaměřením na logistiku
− zorganizovat mezinárodní pracovní setkání pracovníků VŠ a jejich kateder vyučujících
logistiku s cílem rozšířit spolupráci v rámci studijních programů oboru logistika
− podat alespoň jednu přihlášku do vyhlášených mezinárodních výzkumných programů
− zapojit se do komunitárních programů EU – Life Long LearningProgramme, programů
pro spolupráci EU s ostatními částmi světa (Erasmus Mundus, EU-USA, EU-Canada,
EU-Australia, EU-Korea apod.)
− rozšířit počet dvoustranných dohod o spolupráci se zahraničními VŠ a univerzitami
2.2 Spolupráce s praxí
− aktivně spolupracovat při vzniku a činnosti Inovačního centra v Olomouci
− nadále působit v profesních svazech a sdruženích jako člen pro sepjetí s praxí
− pokračovat ve spolupráci s významnou evropskou laboratoří RFID působící při VŠB
TU Ostrava pro využití poznatku v oblasti logistiky
− v rámci spolupráce se společností JERID zapojit se do řešení projektu„REWIS –
Výzkum a vývoj softwarových nástrojů“ v rámci výzevvyhlášených MPO ČR, resp.
Technologickou agenturou ČR
− pokračovat vřešení projektů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
EKONOM – nové formy výuky ekonomických odborných předmětů a Příprava na VŠ
technických oborů
− zapojit se do činnosti podnikatelských inkubátorůPoIn družstvo a společnosti
Incomeservice, s.r.o.
− v rámci spolupráce se společností KPM Consult, a.s. Brno zapojit se do vzdělávání
vybraných kategorií pracovníků z oblasti logistiky
− aktivně se zapojit do přípravy a realizace veletrhu FOR LOGISTICS 2012 jako
odborný garant veletrhu
2.3 Celoživotní vzdělávání
− rozšiřovat nabídku kurzů celoživotního vzdělávání ve spolupráci s regionálními
zaměstnavateli a úřady práce

− propagovat, organizovat a naplňovat kurzy celoživotního vzdělávání s využitím
modulového uspořádání kurzu a následné prostupnosti absolventa kurzu do studia
podle akreditovaných studijních plánů pro jednotlivé studijní obory

2.4 Dostupnost vysokoškolského vzdělání
− pokračovat v organizaci a pořádání přípravných kurzů pro uchazeče o studium na
VŠLG zpředmětů matematika a fyzika
− pro vybranou cílovou skupinu středoškolských studentů organizovat propagační akci –
„Den otevřených dveří“ s cílem rozvinout u nich motivaci pro studium na VŠLG
2.5 Poradenství na vysokých školách
− pro studenty VŠLG a zájemce o studium poskytovat poradenství ve studijních
záležitostech a podmínkách vzdělávání na VŠLG
− poskytovat poradenské služby pro podnikatelskou sféru voblasti dopravy a logistiky
2.6 Propagace a marketing
− udržovat v aktuálním stavu stránky www.vslg.cz jako nejfrekventovanější způsob
propagace
− účastnit se prezentačních akcí spojených spropagací školy a náborem studentů
− pokračovat vperiodickém vydávání elektronického časopisu Acta logisticaMoravica
s možností publikace odborných článků zaměřených na oblast logistiky a příbuzných
oborů a odvětví

3. Efektivita a financování
− získat další finanční zdroje pro VŠLG z výzkumných projektů, poradenské a
vydavatelské činnosti
− vyváženě profinancovávat investiční potřeby, a to zejména do technických produktů
v oblasti výukových programů, jako například laboratoře pro projektování asimulaci
logistických procesů s využitím inovačních trendů a další.
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