
Aktualizace Dlouhodobého záměru FF MU – 2014 

 

Studijní programy obecně 

 Využívat výsledků systému sebehodnocení a věnovat pozornost implementaci vhodných 

doporučení vzešlých z tohoto procesu;   

 podporovat rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků a doktorských 

studentů; 

 vytvořit podmínky pro kvalitnější služby knihoven a podporu zvyšování informační 

gramotnosti studentů; 

 pilotně ověřovat možnosti využívání otevřených on-line kurzů (MOOC) při výuce. 

 

Bakalářské a magisterské studijní programy 

 Zlepšovat komunikaci mezi studijním oddělením a jednotlivými ústavy/katedrami; 

 v součinnosti s ústavy/katedrami zvyšovat efektivitu vyřizování studijní agendy studijního 

oddělení; 

 podporovat vznik double-degrees v navazujícím magisterském studiu;  

 prohlubovat prostupnost dvouoborového a jednooborového studia i prezenční a 

kombinované formy studia. 

 

Doktorské studijní programy 

 Podporovat co-tutelles (administrativně, institucionálně, stipendijně); 

 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). 

 

Výzkum a rozvoj 

 Podporovat integraci výzkumných programů kolem profilujících mezioborových témat – 

především v rámci programu interdisciplinarity grantového fondu rektora MU; 

 podporovat zapojení FF MU do nových typů výzkumných projektů v rámci GA ČR – např. 

centra excelence; 

 zdůraznit výzkumný charakter projektů realizovaných v rámci Grantového fondu děkana FF 

MU a hledat možnosti, jak tento fond provazovat s institucionálním výzkumem; 

 podporovat nové formy specifického výzkumu, provazovat studentský výzkum se stěžejními 

výzkumnými tématy jednotlivých ústavů; 



 realizovat projekty OP VpK – řešeno 22 projektů (zpravidla ústavní či meziústavní projekty 

menšího rozsahu s excelentně formulovanými tématy); 

 posílit interdisciplinární charakter FF MU prostřednictvím celofakultních projektů OP VpK – 

celofakultní projekt FIFA; 

 realizovat projekt OP VaVpI (řešen jeden projekt: Centrum pro podporu humanitních studií 

Carla). 

 

IT podpora studia, vědy a výzkumu 

 Aktualizovat systém pro správu webů FF: analyzovat stav, navrhnout nové řešení; 

 vyvinout prototyp mobilní aplikace pro potřeby studentů a zaměstnanců FF. 

 

Ediční činnost 

 Podporovat publikační činnost se zaměřením na kvalitu a internacionalizaci; 

 připravit přechod na režim strukturované finanční podpory odborných časopisů FF, tzn. 

ocenění časopisů zařazených do respektovaných mezinárodních databází (ERIH, SCOPUS, 

WoS);  

 vytvořit systém podpory redakcí odborných časopisů; 

 aktualizovat směrnici děkana o ediční činnosti FF (poslední aktualizace v roce 2006); 

 hledat možnosti kvalitnější distribuce a propagace publikací FF. 

 

Vztahy s veřejností 

 Posilovat dobré jméno fakulty, její identitu a vnímání na veřejnosti;  

 rozvíjet komunikaci se SŠ a zájemci o studium;  

 posílit on-line prezentace fakulty s využitím nástrojů sociálních médií (facebook, twitter); 

 usilovat o jednotný vizuální styl na fakultní úrovni (web, logolinky, power point, směrovky). 

 

Zahraniční vztahy 

 Usilovat o zvyšování podílu zahraničních studentů;  

 podle možností zlepšovat „komfort mobilit“ pro přijíždějící i vyjíždějící; 

 usilovat o zvyšování podílu zahraničních vyučujících; 

 v součinnosti s CZS vytipovávat vhodné partnery pro uzavírání strategických partnerství, 

apod.). 

 

 

Schválil Akademický senát FF MU dne 9. června 2014. 


