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Pro Ekonomicko-správní fakultu MU byl rok 1996 rokem pětiletého výročí založení.
Ukončením školního roku 1995/96, ve kterém absolvovali první studenti denního magisterského
i distančního bakalářského studia, byla uzavřena první etapa vývoje studijního programu fakulty. Relativně se stabilizoval studijní program denního magisterského studia a ucelenou podobu doznalo také
distanční bakalářské studium. Došlo ke zúžení nabídky volitelných kurzů I. stupně studia a změně
struktury (volitelné – oborově povinné – volně volitelné) těchto kurzů.
V rámci systému kontroly a hodnocení pedagogického procesu se pod patronací Střediska vědeckých
informací realizovaly dvě ankety. Jednak v rámci tzv. celouniverzitního šetření (5. ročník – absolventi)
a jednak po zahájení zimního semestru školního roku 1996/97 u všech studentů fakulty. Vedle toho se
realizoval rozbor přijímacího řízení na školní rok 1996/97, rozbor výsledků bakalářského distančního
studia ve školním roce 1995/96 a na začátek roku 1997 byla připravena podrobná analýza pedagogického procesu.
Nejvýznamnější akcí, kterou fakulta v roce 1996 pořádala, byla mezinárodní konference „Vysokoškolské vzdělávání ekonomického, manažerského a podnikatelského zaměření“ pořádaná ve dnech 29. a
30. května 1996. Konference se zúčastnilo více než 300 delegátů, z toho 65 ze zahraničí. Konference,
ze které také vzešel obsáhlý, v anglickém jazyce psaný sborník příspěvků, se stala důstojnou oslavou
pěti let existence fakulty.
Zahraniční oddělení ESF MU uspořádalo v době od 16. – 23. června 1996 pro studenty MBA z Reims
Business School kurz specializovaný na problematiku transformace české ekonomiky. Celkem se zúčastnilo 17 studentů a 9 pracovníků ESF.
V oblasti vědy a výzkumu bylo dosaženo zapojení většiny pedagogických pracovníků do vědeckovýzkumné činnosti kateder. Na konci roku 1996 byla také úspěšně dokončena druhá etapa fakultního
grantového úkolu „Učební plán jako podmínka kvality profilu absolventa ESF MU v Brně“.
V roce 1996 pokračovaly aktivity se zahraničím na základě podepsaných smluv, např. výměna studentů a učitelů s McLenna Community College, USA.
I v roce 1996 trvá zapojení Ekonomicko-správní fakulty do projektů TEMPUS, do JEP – společných
evropských projektů. ESF má tyto tři projekty: první projekt umožňuje jednosemestrální studijní pobyt
studentů ČR na zahraničních univerzitách, druhý je zaměřen na restrukturalizaci výuky sociálního
zabezpečení v ČR a třetí přispěje k vybudování tréninkového a poradenského centra na MZLU v Brně.

Studenti ESF na základě projektů TEMPUS – JEP vyjížděli na vysoké školy s ekonomickým zaměřením v Belgii, Holandsku, Velké Británii, Spolkové republice Německo a Itálii. Dosaženými studijními
výsledky se naši studenti plně vyrovnali nejlepším místním posluchačům. Někteří našli uplatnění
v bankovním a finančním sektoru příslušných cizích zemí.
Na ESF byly úspěšné i tři individuální projekty TEMPUS, které byly realizovány v roce 1996.
V rámci spolupráce s Haagse Hogeschool se uskutečnily dva semestrální pobyty našich studentů
v Haague, NL. Recipročně pak na ESF MU studovali dva holandští studenti.
Došlo k upřesnění podmínek studia na Univerzitě Viadrina (Frankfurt nad Odrou), kde toho času studují tři posluchači naší fakulty. O studium na této instituci je velký zájem.
Během roku 1996 byla podepsána dohoda s Ecole Superieure de Commerce Chambery ve Francii
o participaci na multiregionálním programu evropského charakteru (MIBP – PECO). Dle této dohody
přijedou v únoru 1997 na ESF dva francouzští studenti z Chambery.
Na základě prodloužení smlouvy s CEP při Středoevropské univerzitě v Budapešti učil na ESF zahraniční lektor (USA), který zabezpečoval výuku ekonomických předmětů v angličtině a pokračoval ve
výchově svých nástupců z řad studentů v rámci tzv. Teacher Trainee Programme.
Po schválení projektu se podařilo získat finanční prostředky z rakouské organizace Aktion na financování kurzu Ekonomie regionální správy. Tento kurz přednášel během prosince 1996 a ledna 1997 profesor regionální správy z Wirtschaftsuniversität Wien, Rakousko.
K výraznému rozvoji došlo v oblasti publikační činnosti, která byla zaměřena především na vydávání
skript a učebních pomůcek.

