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| ÚVOD

Prostřednictvím Institucionálního plánu pro roky 2016–2018 (dále jen „IP 2016–2018“) Technická univerzita v Liberci (dále jen „TUL“) 
deklaruje záměr dosáhnout konkrétních cílů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2018 stanovilo ve Vyhlášení 
institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016–2018.

Východiskem pro IP 2016–2018 jsou strategické cíle stanovené v dokumentu „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016–2020“ (dále jen „DZ TUL“)  
a „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické 
univerzity v Liberci pro rok 2016“ (dále jen „ADZ 2016“) a ve „Strategickém plánu rozvoje Technické univerzity v Liberci do roku 2020  
s výhledem do roku 2030“ (dále jen „Strategický plán rozvoje“).

Hlavními cíli TUL, pro roky 2016–2018, jsou prioritní cíle stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“). 
TUL si stanovila strategické cíle, které bude v následujících letech aktivně řešit.

Výsledky dosažené v minulých letech potvrzují, že TUL věnuje velké úsilí k nastavení a stabilizaci vnitřního prostředí a procesů TUL  
a zajišťuje kvalitu vnitřní politiky. Finanční prostředky získané v rámci IP 2016–2018 budou alokovány zejména na rozvoj celouniverzitních 
aktivit.  

Institucionální plán je předkládaný v rámci tzv. orientačního limitu příspěvku ve výši 71 499 tis. Kč, který TUL poskytne MŠMT.

Orientační limit příspěvku stanovený MŠMT pro roky 2016–2018: 71 499 tis. Kč

Orientační limit příspěvku stanovený MŠMT pro rok 2016:   23 833 tis. Kč

Orientační limit příspěvku stanovený MŠMT pro rok 2017:   23 833 tis. Kč

Orientační limit příspěvku stanovený MŠMT pro rok 2018:   23 833 tis. Kč

n=10-9
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HLAVNÍ STRATEGICKÉ ÚKOLY PRO ROKY 2016–2018

| PRIORITNÍ CÍLE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

TUL bude plnit prioritní cíle stanovené MŠMT, přičemž cíle stanovené v IP 2016–2018 jsou v souladu s cíli stanovenými v DZ TUL  
a ADZ 2016, případně budou v souladu s dalšími aktualizacemi dlouhodobého záměru.

TUL má dlouhodobé zkušenosti s plněním Institucionálních plánů (dříve Institucionálních rozvojových plánů). TUL pro roky  
2016–2018 plánuje realizovat Institucionální plán formou každoročních interních soutěží, se kterými má univerzita zkušenost  
z předchozích let, jedná se např. o projekty podpořené v rámci mobilit, kde byla stanovena interní pravidla pro výběr a finanční podporu  
v rámci Institucionálního plánu.

Na základě vyhlášení rektora budou každoročně zveřejněny pro jednotlivé cíle výzvy pro podávání žádostí v rámci zapojení se do IP 
2016–2018. Výzva bude realizována nejméně jednou ročně. Projekty budou podávány prostřednictvím děkana fakulty/ředitele ústavu.  
Výběr projektů bude realizovat komise složená ze dvou prorektorů (jmenovaných rektorem) a děkanů fakult/ředitelů ústavů. Rektor rozhodne 
o realizaci projektů na základě návrhu této komise.

Forma interních soutěží umožňuje univerzitě pružně reagovat na aktuální potřeby a priority.

Informace o schválení či zamítnutí projektů bude řešitelům sdělena v co nejkratším termínu. Realizace projektů bude probíhat  
v časovém období od ledna do prosince daného roku. Projekty budou řešeny průběžně po celý rok, avšak za podmínky, že stanovené dílčí 
cíle budou splněny (až na výjimky charakteru daného projektu) do konce listopadu daného roku. Finanční prostředky přidělené na řešení 
projektů budou vyčerpány do konce daného roku.

Pro plnění projektů jednotlivých prioritních cílů bude roční limit příspěvku rozdělen na jednotlivé fondy,

•  Fond zajišťování kvality,

•  Fond diverzifikace a dostupnosti,

•  Fond internacionalizace,

•  Fond mobilit,

•  Fond relevance,

•  Fond kvalitního a relevantního výzkumu, vývoje a inovace,

•  Fond na rozhodování založeného na datech,

•  Fond efektivního financování,

•  Fond vnitřní soutěže.

V průběhu prosince daného roku a ledna následujícího roku TUL zpracuje zprávu o plnění cílů a tuto zprávu předloží MŠMT.

Prioritní cíl 1 | ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

 Garant: prorektor

TUL bude i nadále preferovat zajišťování kvality svých činností. Tato zodpovědnost bude realizována skrze silné a kompetentní  
strategické řízení TUL, efektivní vnitřní mechanismy zajišťování kvality, jasnou profilaci studijních programů a dostupnost spolehlivých  
a srozumitelných informací pro studenty, uchazeče i veřejnost. TUL nastaví a bude udržovat vysoké standardy kvality všech svých činností, 
včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a kompetence absolventů studijních programů.

 
Pro naplnění tohoto prioritního cíle budou poskytnuty finanční prostředky z Fondu zajišťování kvality na podporu projektů, jejichž cí-

lem bude zejména zvýšení efektivity vnitřního fungování a zajišťování kvality TUL ve všech činnostech, podpora vzdělávací činnosti, rozvoj  
informačních technologií a systémů řízení kvality, přístup zaměřený ke kariéře, dělbě práce, oceňování práce a pracovního prostředí  
a profesního rozvoje, rozvoj komunikace s potenciálními studenty všech forem studia a budování prestiže v akademickém prostředí.

P O D P O R O VA N É  O B L A S T I

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VNITŘNÍHO FUNGOVÁNÍ A KLADENÍ DŮRAZU 
NA ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY TUL VE VŠECH JEJÍCH ČINNOSTECH
 • Příprava, zavedení a rozvoj systému vnitřního zajišťování kvality   

 Příprava podkladů k tzv  „Institucionální akreditaci“ (v návaznosti na  
 nový vysokoškolský zákon) s důrazem na vnitřní zajišťování kvality  
 – celouniverzitní činnost  Projednávat strategické dokumenty  
 s jinými vysokými školami  Zapojit širokou skupinu partnerů do  
 přípravy strategických dokumentů, včetně akreditačních spisů 

 • Vytvářet přívětivé univerzitní prostředí 

PODPORA VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
 • Podpora pedagogické práce akademických pracovníků  Profilace  

 a inovace studijních programů a oborů, a to i na úrovni předmětů/ 
 kurzů  Tvůrčí práci studentů směrovat k inovaci vzdělávací činnosti 

ROZVOJ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ KVALITY
 • Aktivně se podílet na vybudování informačního systému  

 a standardů pro předávání a zveřejňování informací na TUL 

ROZVOJ NÁSTROJŮ UMOŽŇUJÍCÍCH EFEKTIVNÍ POSKYTOVÁNÍ 
SLUŽEB SUBJEKTŮM VNĚ I UVNITŘ UNIVERZITY. PŘÍSTUP 
KE KARIÉŘE, DĚLBĚ PRÁCE, OCEŇOVÁNÍ PRÁCE A PRACOVNÍHO 
PROSTŘEDÍ A PROFESNÍMU ROZVOJI.
 • Podpora mladých pedagogických pracovníků, zejména pro  

 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

VYBAVENÍ A INOVACE ODBORNÝCH UČEBEN, LABORATOŘÍ, INFOR-
MAČNÍCH, KOMUNIKAČNÍCH A MULTIMEDIÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
 • Vybavení, inovace odborných učeben, laboratoří, informačních,  

 komunikačních a multimediálních technologií s cílem zvýšení  
 úrovně kvality předmětů na TUL 

PROPAGACE A MARKETING TUL
 • Vytváření a rozvoj vhodných komunikačních nástrojů pro oslovení  

 relevantních cílových skupin (uchazeči o studium, studenti,  
 veřejnost) 

 • Prezentace TUL na veletrzích v ČR i v zahraničí 
 • Realizace dnů otevřených dveří a dalších propagačních akcích  

 zvyšujících povědomí o TUL 
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Prioritní cíl 2 | DIVERZIFIKACE A DOSTUPNOST

 Garant: prorektor

Prioritní cíl 3 | INTERNACIONALIZACE

 Garant: prorektor

TUL bude i nadále nabízet široký a diverzifikovaný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. TUL bude reflektovat potřeby, zájmy a možnosti  
široké populace studentů, včetně výjimečně nadaných. Diverzifikované vzdělávání umožní dosažení zřejmé přidané hodnoty pro znalosti,  
dovednosti a kompetence všech studentů, bez ohledu na jejich sociální a ekonomické zázemí, věk, národnost, předchozí vzdělávací  
či profesní zkušenost nebo zvláštní potřeby způsobené zdravotními či jinými obtížemi.

 
V rámci tohoto prioritního cíle budou poskytnuty finanční prostředky z Fondu diverzifikace a dostupnosti. Podpořeny budou cíle na pod-

poru rovných příležitostí, na poradenské služby, na předcházení studijní neúspěšnosti, na vyhledávání a rozvíjení nadaných studentů, na 
rozvoj systémů elektronických studijních opor pro vzdělávání specifických skupin studentů a na podporu centra dalšího vzdělávání.

Výuka i tvůrčí činnost bude mít i nadále zřetelný mezinárodní charakter. Internacionalizace TUL nezahrnuje jen zapojení do programů  
mobilit a krátké výjezdy studentů či omezeného počtu akademických pracovníků. Prostředí na TUL bude mít mezinárodní charakter  
založený na plné integraci přijíždějících studentů doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů a hostujících vyučujících  
do života akademické obce, intenzivních mezinárodních kontaktech v tvůrčích činnostech a zohledňování kontextu a zahraničních  
zkušeností při přípravě studijních programů.

 
 Pro zajištění tohoto prioritního cíle budou využity finanční prostředky z Fondu internacionalizace a z Fondu mobilit. Finanční prostředky  

budou přiděleny v rámci dvou výběrových řízeních vyhlášených v květnu a listopadu. Podpořeny budou zejména projekty orientované  
na využití internacionalizace k dosažení excelence ve výzkumu a výuce a na umožnění a usnadnění výjezdů akademických a vybraných 
neakademických pracovníků, doktorandů a studentů do zahraničí a umožnění a usnadnění příjezdů odborníků a studentů ze zahraničí  
na TUL a jejich zapojení do VaV aktivit a výuky.

P O D P O R O VA N É  O B L A S T I

P O D P O R O VA N É  O B L A S T I
PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TUL
 • Vytvoření podmínek pro rovný přístup ke vzdělávání pro  

 uchazeče z různých sociálně-ekonomických podmínek bez ohledu  
 na věk, národnost, místo bydliště nebo zaměření předchozí  
 vzdělávací či profesní zkušenosti nebo zvláštních potřeb  
 způsobených zdravotními či jinými obtížemi 

 • Zajištění vhodných studijních a pracovních podmínek pro osoby  
 vracející se z mateřské dovolené a pečující o malé děti 

PORADENSKÉ SLUŽBY A PŘEDCHÁZENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI
 • Poskytování poradenských služeb pro uchazeče, studenty  

 a zaměstnance TUL v oblasti studijního, psychologického, osobního,  
 sociálního a profesního/kariérního poradenství 

 • Sledování vývoje a příčin studijní neúspěšnosti a zavádění nástrojů  
 a opatření na její snížení 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB UNIVERZITNÍ KNIHOVNY
PODPORA PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA STUDENTA
 • Podpora nadaných studentů všech stupňů studia a jejich zapojení  

 do výzkumných projektů  Podpora výtečně studujících a tvořivých  
 studentů 

 • Stimulace zainteresovanosti studentů o studium 
 • Podpora a organizace studentské soutěže na TUL, realizace soutěže  

 Studentské vědecké a odborné činnosti a workshopů pro studenty  
 TUL, Letní školy na TUL a realizace a rozvoj aktivit Student Business  
 Clubu 

 • Podpora tvorby učebních materiálů pro všechny typy studií,  
 především elektronické studijní texty a opory a rozvíjení systémů  
 elektronických studijních opor 

PODPORA CENTRA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VŠECH JEHO SOUČÁSTÍ
 • Rozšíření nabídky kurzů 

PODPOŘENY BUDOU CÍLE ZEJMÉNA NA VYUŽITÍ 
INTERNACIONALIZACE A MOBILIT S CÍLEM DOSAŽENÍ 
EXCELENCE VE VÝZKUMU A VÝUCE
 • Podpora double-degree a joint-degree programů, podávání žádostí  

 o mezinárodní projekty (Horizon 2020, Erasmus+ a další otevřené  
 programy) 

 • Podpora zahraničních incoming i outgoing mobilit studentů,  
 akademických pracovníků, pracovníku VaV a v odůvodněných  
 případech i administrativních pracovníků (program Erasmus+, Fond  
 mobilit TUL apod ) 

 • Propagace TUL v zahraničí a spolupráce s vybranými agenturami  
 s cílem získání studentů do studijních programů akreditovaných  
 v AJ, nabídka post-doc míst pro zahraniční odborníky 

 • Efektivní naplňování bilaterálních smluv o spolupráci se  
 zahraničními partnery, podpora společných výstupů VaV 

 • Internacionalizace fyzického i virtuálního kampusu TUL  
 a prohloubení připravenosti zaměstnanců na proces  
 internacionalizace 
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Prioritní cíl 4 | RELEVANCE

 Garant: prorektor

TUL bude i nadále ve své činnosti reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů. Bude v těsném  
a oboustranně otevřeném kontaktu s partnery na lokální, národní i mezinárodní úrovni, s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými  
a akademickými institucemi i s neziskovým sektorem a veřejnou správou. Cílem TUL je nabízet společensky relevantní studijní programy,  
jejichž náplň bude s cílem dlouhodobě vysoké uplatnitelnosti absolventů vycházet ze spolupráce se zaměstnavateli i výzkumnými  
institucemi.

 
V rámci tohoto prioritního cíle budou poskytnuty finanční prostředky z Fondu relevance. V rámci tohoto fondu budou podpořeny cíle  

zejména na těsný a oboustranně otevřený kontakt s partnery na lokální, národní i mezinárodní úrovni, s absolventy, zaměstnavateli,  
vědeckými a akademickými institucemi i s neziskovým sektorem a veřejnou sférou.

P O D P O R O VA N É  O B L A S T I

BÝT V TĚSNÉM A OBOUSTRANNĚ OTEVŘENÉM KONTAKTU 
S PARTNERY NA LOKÁLNÍ, NÁRODNÍ I MEZINÁRODNÍ ÚROVNI, 
S ABSOLVENTY, ZAMĚSTNAVATELI, VĚDECKÝMI A AKADEMICKÝMI 
INSTITUCEMI I S NEZISKOVÝM SEKTOREM A VEŘEJNOU SFÉROU
 • Průběžná identifikace společenského vývoje v ČR a ve světě s užším  

 zaměřením na blízké a spolupracující země 
 • Průběžná identifikace nejnovějších vědeckých poznatků, a to  

 především formou kvalitních a trvale aktualizovaných zdrojů  
 informací a podporou vědeckovýzkumných týmů 

 • Intenzivní komunikace s absolventy TUL, nastavení vhodné formy  
 pro zpětnou vazbu a informovaní o aktuálním dění na TUL 

 • Identifikace vývoje a hledaní forem oboustranně vhodné  
 spolupráce mezi TUL a vědeckými a akademickými institucemi 

 • Spolupráce s neziskovým sektorem a veřejnou správou především  
 v oblasti dalšího vzdělávání, v oblasti vzájemného předávaní  
 informací a v oblasti účelové podpory 

 • Intenzivní komunikace se zaměstnavateli v regionu i mimo něj  
 v oblasti zaměstnanosti, vzdělávaní a v oblasti účelové podpory 

Prioritní cíl 5 | KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

 Garant: prorektor

Výsledky výzkumu a vývoje na TUL budou i nadále mezinárodně relevantní a efektivně přenášené do aplikační sféry. Výzkumná  
činnost TUL bude hodnocena způsobem odrážejícím jak kvalitu a relevanci jejích výsledků, tak i její řízení, strategický rozvoj a míru  
internacionalizace. Bude zajištěna udržitelnost i efektivita využití výzkumných kapacit. Špičková pracoviště na TUL budou ve velké míře 
zapojena do makro-regionálních, evropských i globálních projektů a budou úspěšná v získávání prestižních mezinárodních grantů.

 
V rámci tohoto prioritního cíle budou poskytnuty finanční prostředky z Fondu kvalitního a relevantního výzkumu, vývoje a inovace.  

V rámci tohoto fondu budou podpořeny cíle zejména v oblasti vědy a výzkumu (dále jen „VaV“), kde bude TUL sledovat především cíle  
spojené s propojením výzkumných a experimentálních pracovišť s výukou studentů a spoluprací s průmyslovou sférou. Tento rozvoj bude 
spojen též s výraznější internacionalizací studia na TUL a s vyšším zapojením do mezinárodních VaV struktur a na spolupráci s aplikační 
sférou i s regionálním zapojením.

P O D P O R O VA N É  O B L A S T I

TUL V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (DÁLE JEN 
„VaVaI“) BUDE SLEDOVAT PŘEDEVŠÍM CÍLE SPOJENÉ 
S PROPOJENÍM VÝZKUMNÝCH A EXPERIMENTÁLNÍCH PRACOVIŠŤ 
S VÝUKOU STUDENTŮ A SPOLUPRACÍ S PRŮMYSLOVOU SFÉROU
 • Oblast VaVaI rozvíjet v souladu se strategií výzkumné a inovační  

 strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen  
 „RIS 3“) 

 • Neustále modernizovat a inovovat svá VaV pracoviště s cílem  
 reagovat na aktuální výzvy 

 • Personálně rozvíjet a vzdělávat pracovníky ve VaV týmech 
 • Intenzivně sledovat vývoj v oblasti účelové podpory VaVaI s cílem  

 širokého zapojení TUL též do makro-regionálních, panevropských  
 i globálních projektů 

 • Nacházet formy úzké spolupráce s malými a středními podniky  
 s cílem většího prosazení inovací a s cílem zainteresovat tyto  
 podniky do všech aktivit TUL 

 • Trvale podporovat vznik prestižních a vysoce hodnocených VaV  
 výstupů 

SPOLUPRACOVAT S APLIKAČNÍ SFÉROU, REGIONÁLNÍ ZAPOJENÍ
 • Průběžně reagovat na aktuální změny v aplikační sféře na  

 regionální, národní a mezinárodní úrovni s cílem konkrétně  
 směrovat inovační trendy a možností propojení s pedagogickými  
 aktivitami TUL 

 • Být neustále v úzkém kontaktu s partnery z aplikační sféry  
 a reagovat na aktuální potřeby v oblasti inovací a prosazovat  
 spolupráci ve všech aktivitách TUL 
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Prioritní cíl 6 | ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA DATECH

 Garant: prorektor

Řízení politiky TUL bude koncepční, transparentní a založené na datech. TUL bude mít pro MŠMT a další aktéry dostupné kvalitní,  
spolehlivé a systematicky využívané zdroje dat poskytující dostatek informací o univerzitě.

 
V rámci tohoto prioritního cíle budou poskytnuty finanční prostředky z Fondu na rozhodování založeného na datech. V rámci  

tohoto fondu budou podpořeny cíle založené na rozhodování na základě dat s cílem zajistit systematický a organizovaný sběr dat  
a vyhodnocovat data relevantním způsobem pro kvalitu všech činností TUL a provádět analýzy dat, které jsou nezbytné nebo vhodné pro 
rozhodování a řízení TUL.

P O D P O R O VA N É  O B L A S T I

ROZHODOVAT NA ZÁKLADĚ DAT
 • Zvyšování propustnosti širokopásmové infrastruktury vzájemně  

 propojených vysoce výkonných počítačových systémů a zařízení  
 cloud computingu 

 • Rozvoj nových algoritmů a analytických nástrojů podporujících  
 proces rozhodování založeného na datech 

 • Rozvoj nových metod zajištění údajů, interoperability, omezení  
 a uchovávání dat, výměny dat mezi jednotlivými školami,  
 ministerstvem, ostatními správci výzkumných projektů a podniky 

 • Vývoj, podpora a školení v oblasti nových frontendových nástrojů,  
 které běžným uživatelům v podnicích spolupracujících s TUL umožní  
 vytvářet nové obchodní modely podložené daty 

 • Vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti efektivního využívání  
 informačních systémů 

 • Podpora zvyšování kvalifikace a odbornosti v oblasti zpracování  
 a využití dat velkého objemu 

 

Prioritní cíl 7 | EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

 Garant: prorektor

TUL bude i nadále zavádět vnitřní systém financování, přičemž bude posilována spolupráce uvnitř univerzity vzhledem k efektivnějšímu 
využívání jednotlivých zdrojů.

TUL bude dle možností zavádět prvky víceletého financování.

P O D P O R O VA N É  O B L A S T I

• Efektivita využití stávajících kapacit 
• Efektivita vzdělávací činnosti s ohledem na demografické trendy  

a predikce 
• Rozvoj a důsledná aplikace systému režijních nákladů vůči všem  

zdrojům TUL 
• Rekonstrukce budov a příprava využití budov pro potřeby výzkumu 



INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN PRO ROKY 2016–2018 
14 15

www.tul.cz

| PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – VNITŘNÍ SOUTĚŽ

V souladu s vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016–2018 MŠMT vyhlásil rektor 
TUL vnitřní soutěž v rámci institucionálního programu, kde bude část finančních prostředků (v minimální výši 10 % z finanční 
částky přidělené na řešení institucionálních plánů) rozdělena na tyto tematické okruhy podporující rozvoj vzdělávací činnosti: 
„Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů“ 
a „Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti“.

 
Na tuto výzvu budou poskytnuty finanční prostředky z Fondu vnitřní soutěže.
 
V rámci vnitřní soutěže budou podpořeny projekty na podporu pedagogické práce akademických pracovníků a profilace  

 a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů zejména v oblastech:

• podpory kvalifikačního rozvoje a růstu akademických pracovníků s cílem habilitace,

• podpory individuálního růstu a kariérního rozvoje mladých akademiků – tvůrčí volno přednostně realizované na zahraničních  
  institucích,

• dotace na účast na tuzemských konferencích v souvislosti s kvalifikačním rozvojem,

• podpory stáží v zahraničí (v délce min. 1 měsíce) pro mladé akademické pracovníky a akademické pracovníky připravující se na  
  habilitaci nebo profesorské řízení,

• podpory účasti akademických pracovníků na odborných mezinárodních akcích s prezentací vlastních výsledků,

• dotace na odměňování pozvaného zahraničního odborníka a příp. na jeho sociální a zdravotní pojištění,

• inovace předmětu stávajících studijních programů; inovovaný předmět může být využíván i pro univerzitu třetího věku a jiné  
  neziskové programy celoživotního vzdělávání,

• tvorby nového předmětu stávajících studijních programů,

• pobytů zahraničních hostujících profesorů vedoucích k inovaci předmětu,

• podpory tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům  
  a akademickým pracovníkům českých vysokých škol.

Také budou podpořeny projekty na podporu tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti zejména  
 v oblastech:

• podpory tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti,

• podpory projektů studentů, jejichž výstupy představují rozvoj výuky a napomohou jejímu zkvalitnění.
 
V rámci vnitřní soutěže mohou být v budoucnosti podpořeny projekty na další aktivity vycházející z aktuální situace a potřebné pro další 

rozvoj TUL, její vzdělávací činnosti a internacionalizaci.

| PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ PROJEKTY V RÁMCI INSTITUCIONÁLNÍHO PLÁNU  
 NA ROKY 2016–2018 SPLŇOVAT

Projekty v rámci Institucionálního plánu musí být v souladu s DZ TUL a ADZ 2016.

V rámci IP 2016–2018 nelze převádět částky mezi kapitálovými a běžnými finančními prostředky.

Z finančních prostředků poskytnutých na realizaci IP 2016–2018 není možné hradit nákup, opravu a údržbu dopravních prostředků. Dále 
není možné financovat občerstvení, poukázky (dárkové poukazy a další různé druhy „darů“).

Odměny (stipendia) řešitelů i spoluřešitelů lze čerpat až po doložení prohlášení o splnění stanovených cílů, případně dodání závěrečné 
zprávy.

Na žádost řešitele projektu se souhlasem správce, příkazce a odpovědného prorektora může rektor povolit změny v čerpání přidělených 
finančních prostředků.

| ZÁVĚR

TUL v letech 2016 a 2017 provede vhodnou formou průběžné vyhodnocení realizace IP 2016–2018, jehož výstupem bude průběžná 
zpráva o plnění cílů TUL. Součástí zprávy bude i informace o čerpání svěřených finančních prostředků. Vyhodnocení naplňování IP  
2016–2018 provede TUL i v rámci přípravy Výroční zprávy o činnosti a v rámci hodnocení činnosti TUL podle zákona o vysokých školách. 
 

Výsledky IP 2016–2018 řešených na TUL budou veřejně přístupné na webové stránce TUL.

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs | rektor
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