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Rovněž v roce 1998 pokračoval trend ke zvyšování kvality výuky na fakultě a k její internacionalizaci.
Vysoká aktivita byla zaznamenána též ve vědeckovýzkumné oblasti.
V oblasti pedagogické výrazně pokročila dlouhodobá koncepční reforma právnického studia započatá
před dvěma lety. Na podzim 1998 byla dopracována konečná verze nového učebního programu. Byla
zahájena přestavba státních magisterských zkoušek a podstatně se zvýšily nároky na kvalitu diplomových prací, u nichž se nově vyžaduje resumé ve světovém jazyku. I v roce 1998 byly zavedeny některé
nové předměty, které si vyžaduje společenská potřeba. Na řadě předmětů se i nadále výukově podíleli
učitelé ze zahraničních univerzit. Na pomoci při zavádění některých náročnějších nových předmětů se
podílela Vzdělávací nadace Jana Husa.
Byla zavedena výuka v angličtině, a to zatím v prvním předmětu, který integruje odbornou a jazykovou složku (mezinárodní uprchlické právo). Již třetím rokem pokračoval ucelený semestrální přednáškový cyklus učitelů pařížských právnických fakult s tlumočením do češtiny.
Pokračovala rovněž výuka v tříletém specializovaném studiu bakalářském, zaměřeném na problematiku právních vztahů k nemovitostem a teorií a praxi přípravného řízení trestního.
Tvůrčí vědecká činnost probíhala ve formě práce na grantových projektech, kterých bylo řešeno 13.
Výsledky vědecké práce byly publikovány ve formě monografií učitelů fakulty, a to v počtu 17, z toho
1 v zahraničí. Původních odborných a vědeckých článků včetně příspěvků do sborníků bylo publikováno celkem 196, z toho 11 v zahraničí.
Pokračovalo vydávání obou fakultních ročenek (Orbis Iuris Romani a Ročenka evropského práva),
jakož i fakultního odborného právnického časopisu.
Tvůrčí vědecká činnost učitelů fakulty se projevuje i v jejich kvalifikačním růstu. Čtyři z nich úspěšně
obhájili docentské habilitační práce a proběhla dvě úspěšná řízení ke jmenování profesorem. Pět odborných asistentů ukončilo postgraduální doktorandské studium získáním titulu Dr.
Uvádění výsledků vědecké práce do praxe se uskutečňuje nadále především cestou vypracovávání
expertíz pro státní orgány a účastí učitelů fakulty v legislativní práci ústavních orgánů. Bohatá je rovněž přednášková činnost pro širší právnickou a jinou veřejnost.
Pokud jde o učební pomůcky, v loňském roce vyšlo 55 učebnic a skript, z toho 2 v zahraničí. Některé
vlastní učebnice vycházejí již ve druhém přepracovaném a rozšířeném vydání.

V uplynulém roce Právnická fakulta MU uspořádala 8 vědeckých konferencí. Učitelé fakulty se zúčastnili 28 konferencí a seminářů, z toho 19 v zahraničí.
Příznivě se rozvíjely i zahraniční styky, a to jak na úrovni vědecké, tak pedagogické. Jako každoročně
se opět konal za účasti skupiny učitelů z John Marshall Law School z Chicaga česko–americký seminář, tentokrát na téma „Aktuální otázky ústavního vývoje v ČR a USA".
Fakulta přijala celkem 42 hostů ze zahraničí, z nichž většina přednesla v rámci výuky přednášku.
Učitelé fakulty absolvovali 47 studijních pobytů v zahraničí. Poněkud se snížil počet studentů, kteří na
vštívili zahraniční vysoké školy za účelem krátkodobých kurzů nebo dlouhodobých studijních pobytů
(33). Úspěchem spolupráce s Právnickou fakultou Univerzity Paříž XI bylo opakované zajištění účasti
10 našich studentů a 1 lektora z řad učitelů fakulty na kurzu Letní školy evropského práva pořádaném
v rámci projektu TEMPUS této fakulty.

