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MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ 

se při realizaci rozvojových aktivit a aktivit vycházejících z Dlouhodobého záměru Masarykovy uni-
verzity (MU) a jeho aktualizací zaměří v roce 2005 zejména na následující oblasti: 

1. V oblasti investičního rozvoje MU realizuje stavební aktivity vycházející z programu Rozvoje 
materiálně-technické základny MU. 

2. MU bude rozvíjet aktivity podporující nárůst počtu studentů na vysokých školách a dosažení cíle 
padesáti procent devatenáctileté populace vstupující do terciárního sektoru, dokončovat přechod 
ke strukturovanému studiu v plné šíři realizovaných studijních programů a soustavně zlepšovat 
kvalitu magisterských a doktorských studijních programů. Nárůst počtu nově nastoupených stu-
dentů bude úměrný nárůstu počtu uchazečů o studium na MU. 

3. Pokračovat bude uspokojování trvale vysokého zájmu o studium v oblasti společenskovědních 
disciplin s desetiprocentním meziročním nárůstem počtu posluchačů v bakalářských studijních 
programech. Kvalitativní parametry společenskovědních disciplin umožní tří až pětiprocentní ná-
růst také v navazujících magisterských programech resp. vyšších ročnících magisterského studia. 
Při tomto rozšiřování kapacity Masarykova univerzita vychází jednak z trvale rostoucího zájmu 
fyzických osob o studium na MU, skutečnosti, že i při zvyšujících se počtech přijímaných studentů 
dosahuje MU nejvyšší selektivity přijímacího řízení mezi všemi vysokými školami v ČR 
s výjimkou škol uměleckých, a dále z výsledků studie „Uplatnění absolventů Masarykovy univer-
zity 2001–2002 v praxi“, která ukazuje trvale zlepšující se schopnost absolventů MU nalézat 
uplatnění na trhu i stále klesající podíl absolventů, kteří vyslovují nespokojenost s obsahem studia 
na MU po dvouletém odstupu od absolvování MU. 

4. Internacionalizace MU zaměřená zejména na  

− zavádění výuky studijních programů nebo jejich částí v cizím jazyce;  
− příprava a zabezpečení rozšíření společných programů (point degrees/programmes) 

v mezinárodní síti vysokých škol;  
− podpora aktivní i pasivní mezinárodní mobility studentů i akademických pracovníků;  
− podpora vícejazyčné nabídky vzdělávání formou učebních textů e-learningu.  

5. Pokračování přípravy a rozvoje vícestupňového studia a rozvoj struktury studia zaměřený zejména 
na  

− přípravu zabezpečení rozšíření nabídky studijních programů;  
− integrace náplně akreditovaných studijních programů napříč programy a univerzitní struktu-

rou;  
− zavádění praxe jako povinné součásti studijních programů ve spolupráci s mezinárodními ko-

merčními partnery.  

6. Zavádění a rozšíření kombinovaných forem studia zejména v souvislosti s rozvojem činností 
v Telči. 

7. Rozvoj informačních technologií na celouniverzitní úrovni, zejména v souvislosti se správou sítě, 
informačního systému MU a využíváním technik e-learningu  a audiovizuální techniky při výuce. 
Zpracování metodiky pro využití e-learningu učiteli MU a doporučení standardů jeho nasazení na 
různých fakultách MU. Vytvoření tří pilotních e-learningových kursů, jejich marketing a praktické 
nasazení. 

8. Podpora přístupu ke vzdělání pro studenty se specifickými nároky a menšinové a multikulturní 
skupiny obyvatel včetně výchovy učitelů pro tyto skupiny. Rozvoj Střediska pro pomoc studentům 
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se specifickými nároky a budování knihovny Střediska, která bude využitelná rovněž pro studenty 
mimo MU. 

9. Podpora zavedení systému vnitřních evaluací na MU a celoživotního vzdělávání řídících pracov-
níků univerzity. 

10. Rozvoj celoživotního vzdělávání a podpory výukových aktivit v CŽV na úrovni celé MU. 

11. Transfer technologií v souvislosti se strukturními fondy a podporou prostředí rozvíjejícím inovač-
ní aktivity. 

12. Posilování výzkumu ve spojení s doktorskými a magisterskými studijními programy. 

13. Rozšiřování nabídky postdoc pobytů. 

14. Realizace další fázi pravidelné evaluace hodnocení uplatnění absolventů v praxi a hodnocení výu-
ky na MU stávajícími studenty i absolventy. 

Brno 9. června 2004 Jiří Zlatuška, rektor 

 


