Ostravská univerzita nabízí novinky
Právo - Střední a Východní Morava, 23. 1. 2019
Ostravská univerzita (OU) nyní chystá spoustu novinek, modernizuje studium,
reakredituje obory a otevírá nové studijní programy.
Na konci loňského roku totiž získala jako šestá univerzita v Česku takzvanou
institucionální akreditaci v sedmi oblastech vzdělávání, čímž pokryla většinu svých
studijních programů.
„Univerzita tím získala právo na 10 let rozhodovat o studijních programech, které budou
v dané oblasti vyučovány, o jejich obsahu a množství. Může tak flexibilně reagovat třeba
na požadavky zaměstnavatelů a studijní programy upravovat podle toho, co se od
absolventů čeká. Akreditace si tak vlastně schvaluje sama,“ upřesnil mluvčí OU Adam
Soustružník. Dodal, že na kvalitu nyní dohlíží nový orgán: Rada pro vnitřní hodnocení OU.
„Dříve o akreditaci studijních oborů rozhodovala akreditační komise. Proces akreditace
byl zdlouhavý, závislý na rozhodování od stolu bez hlubších znalostí o univerzitě a
univerzitám neumožňoval pružně reagovat na požadavky trhu práce ani studentů,“
vysvětlila kancléřka OU Monika Šumberová.
Nyní o akreditacích rozhoduje Národní akreditační úřad, který je složen z nezávislých
odborníků a který právě může univerzitám udělit i takzvanou institucionální akreditaci
pro určitou oblast vzdělávání.
„Cílem tohoto hromadného reakreditování je snaha Ostravské univerzity být moderní
univerzitou nabízející moderní studijní programy reflektující nové trendy, pracující s
novými technologiemi a samozřejmě s důrazem na větší jazykovou vybavenost a také
lepší uplatnitelnost našich absolventů,“ dodal ještě Soustružník.
Na fakultě umění se tak v únoru otevřou nové studijní programy v šesti oblastech,
kterými jsou: grafika a kresba, malba, intermediální umění, sochařství, instrumentální hra
a zpěv. Filozofická fakulta jako novinku nabízí navazující magisterské studium oborů
Latinský jazyk a kultura středověku, Dějiny umění a Filozofická studia.
„Ten poslední program je uskutečňovaný ve spolupráci s Univerzitou Mateje Bela v
Banské Bystrici a se Slezskou univerzitou v Katovicích,“ upozornil Soustružník.
Fakulta sociálních studií nabízí jako jediná univerzita v Česku zajímavý obor v navazujícím
magisterském studiu a tím je Zdravotně-sociální péče a rehabilitace. Také Přírodovědecká
fakulta OU přichází s novinkami. Novými programy zde jsou Softwarové systémy v
bakalářském studiu či Teoretická informatika v bakalářském i magisterském studiu.
Dalšími novými programy jsou Biofyzika, Fyzika nanostruktur, Experimentální biologie a
Systematická biologie. „Nyní začneme nabízet studium enviromentální geografie,“
podotkl ještě mluvčí OU.
Na celý proces se univerzita připravovala dva roky. O institucionální akreditaci mají
zažádáno i další univerzity v Česku. Má ji už například Univerzita Palackého v Olomouci či
Karlova univerzita v Praze.
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