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Rok 1996 lze charakterizovat v akademickém dění fakulty jako údobí zvratu. Zrodila se zřetelná orientace Právnické fakulty na internacionalizaci v oblasti výuky, jakož i vědeckého bádání. Fakulta se
souběžně začala soustředit na výraznou vědeckou profilaci.
Ve vědeckovýzkumné činnosti lze zaznamenat několik soustředných okruhů. Přímou teoretickou komunikaci zajišťují vědecké konference. Ve dnech 13. až 14. března 1996 byla uspořádáno vědecké
setkání o profesionální etice. Konference se zúčastnili zástupci Právnické fakulty Johna Marshalla,
jakož i soudci Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR a představitelé akademických pracovišť.
Dne 25. září 1996 se uskutečnila konference na téma „Volební rok 1996“. Mezi účastníky byli význační konstitucionalisté a politologové z Prahy, Bratislavy a Brna. Katedra práva životního prostředí
připravila vědeckou konferenci o stavu a perspektivách českého družstevnictví ve světle práva. Jednání se konalo 26. září 1996. Na Právnické fakultě se rovněž sešel II. ročník konference „Církev a stát“.
Druhým okruhem vědeckovýzkumné činnosti fakulty je bezprostřední převádění badatelských výsledků do praxe. Transfer vědeckých poznatků do právní praxe se rozvětvuje v podmínkách fakulty do tří
oblastí: expertizní činnost pro ústřední orgány, účast na legislativním procesu a přednášková činnost.
Učitelé za rok 1996 vypracovali 60 odborných posudků, pronesli 40 přednášek v České republice.
Badatelská činnost učitelů se otevřeně obráží v postgraduálním studiu a v habilitačních řízeních. Dvanáct učitelů fakulty úspěšně ukončilo postgraduální studium a šest učitelů obhájilo habilitační práci.
Dalším okruhem je kvantifikované sledování publikačního výkonu. Číselný výčet vědeckých publikací
zahrnuje 6 monografických titulů a 144 článků a sborníkových příspěvků. V zahraničí byla zveřejněna
1 monografie a 9 původních prací. Mezi pedagogickými pomůckami se objevilo 17 pedagogických
počinů. Zvláštní druh publikační činnosti tvoří popularizační výstupy. Učitelé sepsali 7 popularizačních knih a zveřejnili 49 popularizačních produktů.
V pedagogické oblasti prošel závažnou obsahovou proměnou program studia a normativně se zpřesňoval studijní řád. Účelem metamorfózy se stalo několik důsažných cílů. Předně se jednalo o hledání
citlivé rovnováhy v zatížení posluchačů v jednotlivých ročnících. Dalším úhelným kamenem se stala
nová obsahová skladba tří studijních bloků. Na to navázalo komprehensivní provázání povinných,
povinně volitelných a volitelných disciplín, aby bylo dosaženo zvýšené míry předmětové volby v rámci jednotného profilu absolventa. Koncipování blokových státních zkoušek zdůraznilo jejich syntetický charakter kvůli zvýšení tlaku na integrální uvažování studentů. I přijímací zkoušky doznaly obsahové změny.

Vedle tradičního „encyklopedického“ testu, který zahrnuje dějepis, občanskou nauku a všeobecný
přehled a testu z logiky se objeví ve školním roce 1996/97 zkouška ze světového jazyka.
Proces změn se dotkl i bakalářského studia, které bylo uchopeno jako specializované a distanční studium bez propojení se studiem magisterským.
Mezinárodní spolupráci charakterizují aktivní a pasivní zahraniční styky učitelů a studentů. Rozrostla
se aktivní prezentace učitelů na vědeckých konferencích (15), konaných v evropských zemích, jakož
i proslovení přednášek (7) na zahraničních univerzitách.
Právnická fakulta přijala 54 hostů, kteří se zapojili do přednáškové výuky nebo se účastnili mezinárodních konferencí. Příznivé přijetí u posluchačů měl nově zařazený předmět „Evropské právo soukromé“, jehož přednášky vedli hostující profesoři z Právnické fakulty Jeana Monneta v Paříži.
Právnická fakulta vyslala 8 posluchačů ke dlouhodobému studiu na sesterskou fakultu Burgoňské univerzity v Dijonu a na Právnickou fakultu Evropské univerzity ve Frankfurtu n/Odrou. Kromě toho 16
posluchačů absolvovalo kratší studijní stáže v zahraničí.
V ediční politice se vedení fakulty soustřeďovalo na zkvalitnění vydávaných titulů. Redakční rada
Časopisu pro právní vědu a praxi zavedla oponentní posuzování příspěvků. Vedle tohoto čtvrtletníku
vydala Právnická fakulta MU „Ročenku evropského práva“ a ročenku práva římského „Orbis Iuris
Romani“. Do vydavatelského spektra náleží i sborníky z vědeckých konferencí „Freedom of Expression and Press“, „Papers on Professional Ethics“ a „Církev a stát“.
Na návrh vědecké rady udělila 20. Března 1996 Masarykova univerzita čestný doktorát v oboru právo
dr. Rolvu Ryssdalovi, předsedovi Evropského soudu pro lidská práva.
Na sklonku roku 1996 zemřel člen vědecké rady Právnické fakulty MU profesor JUDr. Hynek Bulín, CSc. ve věku 88 let. Profesor Bulín vykonal nesmírně záslužnou činnost v oblasti pedagogické
jako člen učitelského sboru předválečné a poválečné Právnické fakulty MU. Taktéž hojně publikoval.
Od roku 1930 zveřejnil téměř 300 prací. Pro své zásluhy byl promován titulem dr. h. c. v oboru právo
na Masarykově univerzitě. Právnická fakulta v něm ztratila výraznou osobnost a personální spojení
s minulou identitou.

