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Aktualizace DZ FF MU na rok 2007 
 
 

Studium 

 

Přijímací řízení 
 

• Bude připraven přechod na přijímání do doktorského studia v jarním i podzimním 
běhu tak, aby první studenti vybraných oborů mohli zahájit studium v jarním 
semestru 2008. 

 
• Rozvoj bakalářského a navazujícího magisterského studia (nové formy) 

- Fakulta bude usilovat o zvýšení jazykové kompetence studentů FF MU 
v jejich mateřštině zavedením předmětu „Český jazyk pro všechny“. 

- Budou připraveny podklady pro akreditaci alespoň dvou výrazně 
interdisciplinárně zaměřených oborů (např. Skandinávská studia, 
Blízkovýchodní studia), které by v personálním složení využily stávajících 
možností FF. 

- Fakulta bude vytvářet podmínky pro rozvoj studií, jež dosud neměla na FF 
MU zázemí (bude podporovat rozvoj Japonských studií, budou připraveny 
podklady pro akreditaci Sinologie). 

- Budou připraveny podklady pro akreditaci alespoň jednoho oboru výrazně 
zaměřeného na excelenci v cizích jazycích (Překladatelství a tlumočnictví, 
titulkování a to včetně podpory rozvojem IT). 

 
• Podpora procesu celoživotního učení 

- Fakulta bude usilovat o zkvalitnění dalšího vzdělávání středoškolských 
pedagogů pořádáním vzdělávacích seminářů (např. v románských jazycích, 
v oblasti klasických studií...). 

- Pro snazší získávání informací bude vytvořeno centrum internetové 
přípravy a dalšího vzdělávání učitelů předmětu Základy společenských věd 
na středních školách. 

 

Studijní agenda 

• Stabilizovat personálně studijní oddělení. 
• Dokončit webovou prezentaci oddělení. 
• Udělat revizi šablon a studijních plánů oborů. 
• Zjednodušit a unifikovat závěrečné státní zkoušky a jejich skladbu. 
• Unifikovat kredity v závěrečných předmětech studia (diplomové semináře, 

diplomové práce). 
• Pokusit se snížit administrativní zatížení vedoucích ústavů. 
• Důsledně uplatňovat mechanismus výběru poplatků za studium. 
• Dokončit aplikaci SaZŘ MU na podmínky FF, včetně kombinovaného studia. 
• Iniciovat analýzu možností vzniku použitelného systém evidence žádostí. 
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Doktorské studium 

• Rozšířit počet oborů doktorského studia akreditovaných v cizím jazyce. 
 

Věda a výzkum 

 
• Vyhodnotit efektivitu nový pravidel a kritéria habilitačního a jmenovacího řízení a 

optimalizovat je pro potřeby FF s cílem zvýšit počet habilitovaných učitelů FF při 
udržení vysoké kvality vědecké produkce nově habilitovaných učitelů.  

 
• Věnovat zvýšenou pozornost možnostem účastnit se projektů v rámci výzev ESF, 

zejména 7. RP, připravit a podat několik projektů. 
 

• Posílit prezentaci vědecké činnosti fakulty směrem k odborné i laické veřejnosti a 
směrem k možným uchazečům o studium, zejména formou veřejných přednášek a 
organizací tzv. Týdne vědy na FF MU. 

 
• Optimalizovat (ve smyslu transparentnosti a efektivity) pravidla ediční činnosti (spisy 

a sborníky) a s využitím posledního bodu kapitoly Informační technologie efektivně 
využívat finanční prostředky určené na publikace. 

 

Internacionalizace 

 
• Dokončit webovou prezentaci oddělení. 
• Pokračovat v kursech angličtiny pro pedagogy s kontrolou výstupu. 
• Rozšířit v maximální možné míře systém mimořádných stipendií pro zahraniční 

mobilitu našich studentů i pro zahraniční studenty přijíždějící na FF. 
• Podporovat akreditaci doktorských studijních programů v angličtině a jiných 

jazycích. 
• Pokusit se vybudovat síť studentských průvodců pro zahraniční studenty (včetně 

stipendijní podpory). 
 

Informační technologie  

 
• Pokračovat ve vybavování poslucháren projekční a audio technikou a doplňovat 

vybavení stávající s důrazem na sjednocení a zjednodušení ovládání a na odolnost 
systému. 

• Nadále podporovat tvorbu IT podpor e-výuky použitelných pro všechny stávající i 
plánované formy studia (prezenční, kombinované i distanční). 

• Dokončit konfiguraci systému pro fakultní www stránky včetně variability typů 
portálů, pokračovat v převádění jednotlivých pracovišť na nové portály a poskytovat 
jim přitom podporu; dokončit verzi portálu pro fakultní stránky a spustit provoz. 
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• Směřovat k volbě systému pro skladování a správu elektronických dokumentů ve vědě 
a výzkumu, který bude doporučen jako jednotný pro FF (pokud možno v návaznosti 
na celouniverzitní řešení) a zahájit převod publikací FF (sborníku prací) a jiných 
publikací do tohoto systému, případně více systémů v testovacím provozu. 

 
 
 

Rozvoj 

 
• Vzhledem k tomu, že téměř všechny činnosti vlastní FF (výuka a rozvoj nových 

studijních programů, knihovna ať již centralizovaná či v podobě dílčích knihoven, 
multimediální posluchárny, spolupráce ve velkých badatelských kolektivech) a jejich 
rozvoj je podmíněn prostorovými možnostmi areálu FF, věnovat maximální úsilí 
problému rekonstrukce fakulty, finančních zdrojů a náhradního umístění jednotlivých 
pracovišť. 


