Aktualizace dlouhodobého záměru FF MU na rok 2013
Vedle strategických cílů, které definuje aktualizace DZ MU na rok 2013, bude vedení FF MU
věnovat pozornost zejména následujícím oblastem.
Studijní programy obecně
Využívat výsledků systému sebehodnocení a věnovat pozornost implementaci
vhodných doporučení vzešlých ze sebehodnocení studijních oborů v rámci
reakreditace oborů.
Bakalářské a magisterské studijní programy
Zavést nové elektronické aplikace z IS (uznávání předmětů; uznávání předmětů i ze
zahraničních pobytů);
v souvislosti s předchozím bodem nově definovat pracovní náplně referentek SO;
podporovat vznik double-degrees v navazujícím magisterském studiu;
nadále umožňovat prostupnost dvouoborového a jednooborového studia i prezenční a
kombinované formy studia jako opatřeni snižující studijní neúspěšnost.
Doktorské studijní programy
Podporovat co-tutelles (administrativně, institucionálně, stipendijně...);
pokračovat v trendu zvyšování počtu studentů doktorského studia;
usilovat o rozšíření nabídky oborů realizovaných v anglickém jazyce a předmětů
vyučovaných v anglickém jazyce;
podporovat mezinárodní rozměr doktorského studia prostřednictvím dalšího rozvoje
programů stipendijní podpory doktorských studentů (prohlubováním účelově
zaměřené podpory – mobility, zahraniční publikace studentů apod.);
pokračovat v transformaci doktorských studijních programů a oborů směrem ke stavu,
kdy budou nabízeny a realizovány paralelně v českém jazyce i v cizojazyčné verzi
(obvykle v angličtině).

Vnější vztahy
Zpřesnit evidenci vyjíždějících i přijíždějících studentů i akademiků v souvislosti
s rozpočtovými parametry;
usilovat o zvýšení počtu zahraničních studentů;
přeložit webové stránky FF do angličtiny v rozsahu závislém na rozvojovém projektu;
podporovat mimořádná stipendia na různé typy zahraničních mobilit ve všech stupních
studia;
podporovat stipendia pro zahraniční studenty;
analyzovat potřeby a metody mediální prezentace FF.

Výzkum a rozvoj
Oblast výzkumu
Integrace výzkumných programů kolem profilujících mezioborových témat –
především v rámci programu interdisciplinarity grantového fondu rektora MU;
podpora zapojení FF MU do nových typů výzkumných projektů v rámci GA ČR –
např. centra excelence;
zdůraznění výzkumného charakteru projektů realizovaných v rámci Grantového fondu
děkana FF MU a jeho případného provázání s institucionálním výzkumem;
podpora nových forem specifického výzkumu, provázání studentského a doktorského
výzkumu se stěžejními výzkumnými tématy jednotlivých ústavů.
Oblast rozvoje
Realizace projektů OP VpK – řešeno 22 projektů (zpravidla ústavní či meziústavní
projekty menšího rozsahu s excelentně formulovanými tématy);
posílení interdisciplinárního charakteru FF MU prostřednictvím celofakultních
projektů OP VpK – celofakultní projekt FIFA;
realizace projektu OP VaVpI (řešen jeden projekt: Centrum pro podporu humanitních
studií Carla).

IT podpora studia, vědy a výzkumu
Aktualizace systému pro správu webů FF: analýza stavu, návrh nového řešení,
implementace;
vývoj prototypu mobilní aplikace pro potřeby studentů a zaměstnanců FF.

