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Prvé kroky UMB

• Január 2017 – seminár EK v Brne k HRS4R

• Február 2017: Vedenie UMB prijalo rozhodnutie vstúpiť do procesu prihlásenia sa k 
princípom Charter&Code a implementácie HRS4R (na úrovni GR a KR UMB)

• 15. 3. 2017: oficiálny Letter of Commitment (rektor) poslaný do EK

• Marec 2017: 

• založenie Steering Committee – rozhodovací orgán zodpovedný za rozhodnutia 
týkajúce sa Gap Analysis a Action Plan (rektor, prorektor pre vedu, vedúci Odd. 
kvality, vedúca Centra pre medzinár. projekty, predseda Etickej komisie, predseda AS, 
vedúca odborov, vedúca personalistiky – môžu byť ďalší členovia

• založenie Monitoring Committee – výkonný a monitorovací orgán: prorektor pre 
vedu, prodekani pre vedu, vedúca Centra pre medzinár. projekty, repr. personalistiky 
UMB, zástupca študentov - doktorandov, príp. ďalší členovia



Prvé kroky UMB (pokr.)

• Marec 2017: 
• založenie fakultných Working Groups: každá fakulta UMB založila WG  -

Working Group zodpovednú za vypracovanie fakultnej Gap Analysis – WG 
viedli prodekani pre vedu, ďalší členovia: zástupcovia VŠ učiteľov a 
výskumných pracovníkov (junior a senior), študentov – doktorandov, zástupca 
personálneho odd., príp. ďalšie osoby – diverzita tímu dôležitá

• Informácia o HRS4R prednesená v akademickej obci každej fakulty aj 
UMB

• Online dotazník (Gap Analysis) dostupný každému tvorivému 
pracovníkovi v SJ  



Gap Analysis a Action Plan

• Fakulty UMB (fakultné Working Groups) mali termín do pol júna 2017 
na spracovanie fakultnej Gap Analysis v slovenskom jazyku 

• Do konca augusta 2017 prorektorka pre vedu a výskum a 
koordinátorka vedy a výskumu na UMB spracovali fakultné analýzy do 
jedného univerzitného dokumentu (Gap Analysis) v anglickom jazyku

• Na základe dostupných analýz navrhli dvojročný Action Plan s 
realistickými aktivitami 

• Oba materiály prerokované v GR a KR v septembri 2017 a následne 
odoslané do EK



Proces vyhodnotenia

• Odpoveď z EK: jar 2018 – hodnotenie obsahovalo niekoľko 
(nie vážnych) pripomienok, ktoré bolo potrebné dopracovať 
do 2 mesiacov

• Pripomienky boli v stanovenom termíne dopracované a 
materiál odoslaný do EK

• Pozitívna odpoveď z EK a udelenie značky – 5. 12. 2018

• Od tohto termínu - 2 roky na implementáciu Akčného plánu



Rada na záver

• Využite nástroj HRS4R pre naplnenie Vašich skutočných strategických 
cieľov, ktoré ste plánovali aj mimo HRS4R

• V prvom Action Plan plánujte najmä aktivity, ktoré ste už mali v pláne na 
ďalšie obdobie a ktoré súvisia s HRS4R – nemusíte vymýšľať úplne nové 
úlohy

• Ak treba, využite Action Plan aj na plánovanie takých aktivít, voči ktorým je 
mierna rezistencia v rámci (niektorých) pracovísk  - napr. rodových akčných 
plánov; publikovania voľných miest v AJ na EURAXESS a pod. 

• Vzhľadom na malú aktivitu/ angažovanosť členov akademickej obce skúste 
organizovať aj focus groups v rámci fakúlt i univerzity (UMB to nevyužila –
online dotazník mal slabšiu odozvu)  



Veľa šťastia!
Ďakujem za pozornosť


