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MASARYKOVA UNIVERZITA 

1. Bude v nárůstu počtu studentů v souladu s trvalou poptávkou po studiu na MU sledovat plynulý 
nárůst posluchačů. Vzhledem k dynamice nárůstu posluchačů v jednotlivých letech existence Fa-
kulty sociálních studií a Fakulty informatiky dojde u těchto fakult k výraznějšímu nárůstu než 
u fakult dlouhodobě stabilizovaných. 

2. Bude ve struktuře studijních programů přecházet na dvoucyklové studijní programy na fakultách, 
na kterých jsou tyto programy akreditovány nebo na kterých se jejich akreditace dokončí. Kon-
krétní tempo i rozsah není dáno jen MU samotnou a závisí i na vnějších podmínkách. Změny i re-
akreditace studijních programů budou zohledňovat parametry financování příslušných studijních 
programů. 

3. Bude v celoživotním vzdělávání posilovat aktivity Centra dalšího vzdělávání a koordinaci nabídky 
s vybranými kursy realizovanými na jednotlivých fakultách.  

4. Nabídku studijních příležitostí v programech celoživotního vzdělávání začlení do systému evidují-
cího kredity studentům MU tak, aby byla zaručena dostatečná interní přenositelnost. 

5. Bude v oblasti bakalářského studia zaměřeného na praktické uplatnění preferovat náplň programů, 
ve které se podstatně uplatňují i teoretické znalosti s delším horizontem uplatnění a nikoli jen bez-
prostředně prakticky použitelné dovednosti, které rychle zastarávají. V hodnocení praktické 
úspěšnosti absolventů bude v souladu se zkušenostmi ze světa MU preferovat hodnocení založené 
na uplatnění 5–10 let po absolutoriu, nikoli zkreslující statistiku bezprostředního uplatnění. 

6. Bude v oblasti výzkumu a vývoje vytvářet podmínky kvalitním pracovištím a zejména pracovišť 
začleněných do výzkumných center. 

7. Využije finanční podpory MŠMT zaměřené pro mladé pracovníky směřující k rychlé habilitaci 
a navýší z částky na tento účel z MŠMT získané v závislosti na počtech publikací a jejich kvalitě 
osobní příspěvky tvůrčím akademickým pracovníkům mladším 35 let s PhD pracujícím na habili-
taci. 

8. Posílí integrovanost studijních programů doktorského studia mezi jednotlivými fakultami MU, 
zejména v souvislosti s procesem akreditace doktorských studijních programů. 

9. Bude zvažovat praktické možnosti prostorové i legislativní zřízení inkubátoru pro studentské akti-
vity realizující nové prakticky využitelné myšlenky a techniky motivované přímo studijními akti-
vitami nebo souvisejícími projekty. 

10. Zavede v systému vnitřního hodnocení kvality výuky na MU standardizovanou anketu jako sou-
část služeb poskytovaných administrativním severem informačního systému MU. 

11. Uvede do praktické realizace v roce 2000 uzavřenou smlouvu o akademické spolupráci 
s Universitou v Torontu a výměnu studentů v obou směrech s využitím podpory MŠMT. 

12. Poskytne s využitím podpory MŠMT krátkodobé i dlouhodobé studijní příležitosti jazykově vyba-
veným studentům studentů z oblastí s omezenými možnostmi svobodného studia. 

13. Dokončí restrukturalizaci oddělení vnějších vztahů a oddělení zahraničních studií s cílem vylepšit 
vnější presentaci MU, zlepšit styk se subjekty mimo MU a zahájit výrazné posílení počtů zahra-
ničních studentů na MU i obecné internacionalizace studia na MU. 
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14. Bude pokračovat v přípravě věcné i personální pro ustavení fakult tělesné kultury a teologické, 
případně vhodného uspořádání založeného na asociovaném spolupracujícím institutu pro teologic-
ké studium. 

15. Zařadí do kapacit SKM bude objekt „Stavařov“ zvyšující kapacitu ubytovaných studentů 
v lokalitě Komárov. Ve vazbě na poskytnuté dotace bude využívat i kapacity kolejí kontrahova-
ných od jiných subjektů. Realizuje praktické připojení kolejí na Internet v závislosti na dostup-
ných finančních fondech či účelové podpoře MŠMT. 

16. Bude realizovat cíle stanovené v Investičním programu MU na rok 2001. 

Praktické naplňování cílů Dlouhodobého záměru Masarykovy university bude výrazným způsobem 
záviset na míře praktického naplňování vládního prohlášení podpory vzdělávání a způsobu, kterým se 
tyto cíle promítnou do praktického financování VVŠ a vzhledem k jejím strukturálním specifikám pak 
zejména MU. Významným faktorem bude také střednědobá stabilita dlouhodobých výhledů MŠMT, 
jejich návaznost na ekonomické prostředí definované státním rozpočtem a dosažení souladu financo-
vání MU vyžadovaném Dlouhodobým záměrem s realitou konstrukce dotací na vzdělávací a výzkum-
nou činnost. 

 

 

 


