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Aktualizace Dlouhodobého záměru PdF MU na rok 2002 mění nebo doplňuje 

Dlouhodobý záměr PdF MU schválený Akademickým senátem PdF MU dne 24. 5. 2001, 

a to zejména v následujících oblastech: 

Kap. 3. Učitelské studijní programy: V průběhu roku 2002 fakulta připraví a předloží k akreditaci mo-
dulově uspořádané dvoustupňové studijní programy Učitelství pro základní školy a Učitelství pro 
střední školy. Tento úkol je v souladu s Dlouhodobým záměrem MU a jeho aktualizacemi 
i s aktualizací dlouhodobého záměru MŠMT ČR pro oblast vysokých škol. 

Kap. 4. Neučitelské studijní programy: Dne 21. 2. 2001 ukončila fakulta spolupráci s Institutem mezi-
oborových studií Brno. V první polovině roku předloží fakulta k akreditaci nové studijní programy pro 
kombinovanou formu studia oboru Sociální pedagogika.  

Kap. 5. Doktorské studijní programy: V souvislosti se vznikem Fakulty sportovních studií (FSpS) 
přechází doktorský studijní program kinantropologie na nově ustanovenou FSpS. 

Kap. 6. Kreditový systém studia: V návaznosti na připravované změny ve struktuře studia bude modi-
fikován kreditový systém studia a budou nově vymezeny povinné počty kreditů pro jednotlivé studijní 
moduly. 

Kap. 9. Spolupráce s dalšími fakultami a pracovišti: Bude prohloubena spolupráce s učitelskými fakul-
tami MU a s tzv. fakultními základními nebo středními školami, popřípadě s jinými výchovně vzdělá-
vacími institucemi (Domem ekologické výchovy apod.). Fakulta nepočítá s další spoluprací 
s Institutem mezioborových studií Brno. 

Kap. 11. Celoživotní vzdělávání: Fakulta rozvine programy celoživotního vzdělávání. Na počátku 
r. 2002 bude na fakultě zřízeno Centrum celoživotního vzdělávání, které zabezpečí organizaci tohoto 
typu studia. 

Kap. 13. Počet studentů: V roce 2002 bude pokračovat reorganizace fakulty. Počet přijímaných stu-
dentů bude přizpůsobován aktuálnímu zájmu uchazečů o jednotlivé obory a možnostem univerzity. 
Počítá se zejména s rozvojem oborů Speciální pedagogika a Sociální pedagogika v rámci programů 
celoživotního vzdělávání. Nově koncipovanému studiu Sociální pedagogiky budou přizpůsobeny plá-
nované počty studentů tohoto oboru.  

Kap. 17. Publikační činnost: Pro zkvalitnění publikační činnosti bude na fakultě nově vytvořeno Edič-
ní centrum, které zabezpečí také vydávání časopisu Komenský. 

Kap. 29. Řízení fakulty: Vedle tradičních řídících a správních útvarů (katedry, oddělení, referáty aj.) 
budou na fakultě zřízeny oborové rady, jejichž úkolem bude koncipovat a garantovat zejména úroveň 
těch programů, které obsahově nebo organizačně překračují garanční možnosti jedné katedry. Na po-
čátku roku 2002 bude ustanovena Oborová rada pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V souvislosti 
se vznikem Fakulty sportovních studií (FSpS) bude od 1. 1. 2002 na fakultě zřízena Katedra tělesné 
výchovy, jejímž úkolem bude zajistit odborné studium tělesné výchovy v oboru Učitelství pro 1. stu-
peň ZŠ a dále v oborech Rodinná výchova, Sociální pedagogika se zaměřením na volný čas, popřípadě 
v dalších oborech, které nebude zabezpečovat FSpS. 

  

V Brně dne 10. 12. 2001 Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. 
děkan 

 


