VYSOKÁ ŠKOLA:

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ
UNIVERZITA BRNO

Rozvojový projekt na rok 2013
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Podprogram:

podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice

Název projektu:
Konsorcium VŠ: analýza a implementace spolupráce a sdílení kapacit
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 1. 1. 2012

Do: 31. 12. 2013
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

880

880

0

Čerpáno

880

880

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Ing. Leona Sapíková, MPA

Podpis:
Fakulta/Součást

VFU Brno

VFU Brno

Adresa/Web:

Palackého 1/3, 612 42 Brno, www.vfu.cz

Palackého 1/3, 612 42 Brno, www.vfu.cz

Telefon:

54156 2001

54156 2004

E-mail:

rektor@vfu.cz

Jméno rektora:

sapikoval@vfu.cz

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Podpis:
Datum:
Razítko školy:

1

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1. Akreditace nových společných vzdělávacích programů – cíl splněn.
Na základě provedené analýzy zaměřené na zjišťování stávajícího stavu spolupráce, potenciálu zájmu
o spolupráci a vytipování oblastí, ve kterých by bylo možné realizovat společné studijní programy nebo
vytvořit společnou nabídku studijních programů, byly připraveny vybranými zúčastněnými univerzitami
3 společné doktorské studijní programy, z nichž dva byly akreditovány a jeden program akreditaci
připravuje.

2. Společné aktivity celoživotního vzdělávání a U3V – cíl splněn.
V rámci realizovaného dvoudenního semináře došlo k představení činností spolupracujících univerzit
v oblasti CŽV. Dále byly představeny novinky a trendy v oblasti CŽV v celostátním měřítku a využití
transakční analýzy v interakci organizátora a účastníka celoživotního vzdělávání.
3. Nabídka vybraných studijních modulů (celků) partnerským VŠ - cíl splněn.
Jedná se především o nabídku studijních celků pro studenty DSP partnerských VŠ (zejm. MENDELU
v Brně) k získání odborné způsobilosti v navrhování pokusů a procesů pokusů.
4. Pokračování v analýzách a ověření možností sdílení služeb, provozních nákladů,
administrativy – cíl splněn.
Zpracovaná analýza byla zaměřena na společnou prezentaci zúčastněných vysokých škol v zahraničí,
zejm. v rámci účasti na vzdělávacích veletrzích a využití společných aktivit k získávání zahraničních
studentů. Na základě provedené analýzy proběhly společné prezentace zúčastněných univerzit
na mezinárodních vzdělávacích veletrzích.
Jednotlivé provedené analýzy byly dále zhodnoceny na společné poradě zástupců vedení zúčastněných
vysokých škol. Výsledkem tohoto zhodnocení bylo uzavření Licenční smlouvy s UPOL, jejímž předmětem
je oprávnění k výkonu práva užívat SW produkt Informační systém pro hodnocení akademických
pracovníků.
5. Zhodnocení provedených analýz, návrh způsobů implementace – cíl splněn.
Na společných poradách zástupců univerzit bylo provedeno zhodnocení provedených analýz
a jednotlivé univerzity implementovaly závěry realizovaného projektu.
Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1. Akreditované společné programy – výstup byl splněn
• 2 DSP akreditovány (Pokročilé materiály a nanovědy, Vědy o živé přírodě).
• 1 DSP – příprava akreditace (Pokročilé materiály a technologie pro vědy o živé přírodě).
2. Společné aktivity celoživotního vzdělávání a U3V – výstup byl splněn
• 25 - 26. 4. 2013 Společný seminář pro pracovníky celoživotního vzdělávání, Telč.
3. Nabídka a využití vybraných celků pro studenty partnerských VŠ – výstup byl splněn
• Nabídka a využití studijních celků pro studenty DSP partnerských VŠ (zejm.
MENDELU v Brně) k získání odborné způsobilosti v navrhování pokusů a procesů
pokusů.
4. Uskutečnění vybraných aktivit v oblasti sdílení služeb a administrativy– výstup byl splněn
• Licenční smlouva mezi VFU a UPOL – oprávnění k výkonu práva užívat SW produkt
INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ.
• Společná propagace univerzit na mezinárodních veletrzích (např. Malajsie, Brazílie,
Hong-Kong apod.).

Změny
v řešení

5. Implementační plán realizace závěrů – výstup byl splněn
• Univerzita implementovala závěry projektu a bude dále využívat a rozvíjet společné
aktivity.
Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
č.
potřeby)
MŠMT)
1

-

-

2
3

2

Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

-

Poznámka (případně výhled do budoucna)

-

-

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Stavební úpravy

0

0

880

880

610

634

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

0

0

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

208

184

60

62

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

0

2.6

Cestovní náhrady

2

0

2.7

Stipendia

0

0

880

880

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

3

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)
2.1
2.3
2.4
2.6

Název výdaje a jeho zdůvodnění
Prostředky byly využity na krytí mzdových nákladů činností souvisejících s realizací
projektu
Zákonné povinné odvody pojistného. V důsledku změny v systému výpočtu odvodů
v roce řešení došlo k přesunu prostředků v rámci celkových osobních nákladů. Jejich
celková výše zůstala zachována.
Kancelářský a spotřební materiál pracovišť podílejících se na realizaci projektu.
Jednalo se zejm. o náklady na papír do tiskáren, tonery pro tiskárny a kopírky a další
kancelářský spotřební materiál.
Cestovní výdaje na porady a pracovní schůzky se členy konsorcia nebyly z projektu
hrazeny (financovány z vlastních zdrojů univerzity).
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Částka (v tis. Kč)

634
184
62
0

