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Minulý rok proběhl ve znamení další stabilizace a dalšího precizování studijního programu fakulty.
Pozornost věnovaly jednotlivé obory dalším obsahovým změnám studia. Snahou fakulty v tomto období bylo především posilovat tu skupinu předmětů, které se svým obsahem váží k blížícímu se zapojení České republiky do struktur Evropské unie.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se v roce 1997 pozornost soustředila především na následující
aktivity. Na fakultě byl řešen celouniverzitní výzkumný grant Fondu rozvoje vysokých škol „Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 1996 v praxi“. Činnost jednotlivých pracovníků a kateder byla
organizována formou vnitřního grantového systému fakulty, do kterého byla zapojena rozhodující část
učitelů. Cílem tohoto fakultního systému je vytvořit podmínky pro dlouhodobé zaměření výzkumné
činnosti a rozvíjení výzkumné profilace kateder. Jednotlivci a kolektivy se rovněž podílely na řešení
dvou úkolů Grantové agentury České republiky (GAČR), dvou úkolů FRVŠ a dále šesti resortních
úkolů. Fakulta zorganizovala několik významných konferencí a seminářů. Velmi kladně byl hodnocen
zejména seminář „Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů“ organizovaný společně s Asociací veřejné ekonomie a celostátní seminář věnovaný problematice výuky předmětu „Dějiny ekonomických
teorií“ na fakultách ekonomického zaměření. V červnu byly vyhlášeny výsledky soutěže o „Cenu děkana ESF“. Do soutěže mohli přihlásit své původní práce studenti fakulty, a to ve dvou kategoriích –
soutěžilo se o nejlepší bakalářskou práci a o nejlepší studentskou odbornou práci. Oceněné práce byly
dotovány z fondu děkana.
Studium na Ekonomicko-správní fakultě je koncipováno jako studium univerzitního typu, které je
založeno na kreditním systému. Studium je založeno nejen na teoretických základech oboru, ale dovoluje rovněž vychovávat absolventy na praktické zvládnutí konkrétních nástrojů, metod apod. v jejich
budoucí praxi. Fakulta v současné době poskytuje vzdělání v rámci studijních programů na bakalářské,
magisterské a doktorandské úrovni. Mimo to fakulta realizuje mezifakultní studium s Přírodovědeckou
fakultou v oboru ekonomie/matematika.
V posledních letech došlo v naší republice k poměrně značnému růstu zájmu o studium na vysokých
školách ekonomického zaměření. Tento trend se významně pozitivně dotkl i naší fakulty a v roce 1997
se ke studiu na naši fakultu přihlásilo celkem 5 537 uchazečů, z toho do denní formy studia 3 929 a do
distanční formy studia 1 608 uchazečů. Do denního magisterského studia bylo přijato 532 posluchačů
a do bakalářského distančního 424 posluchačů. V průběhu roku vykonali státní rigorózní zkoušku
první doktorandi ekonomie a po zahájení čtvrtého běhu doktorandského studia se výrazně zvýšil podíl
absolventů ESF na celkovém počtu doktorandů.
Na ESF MU studovalo v roce 1997 ve všech formách výuky více než 1600 posluchačů, a to v pěti
oborech magisterského denního studia a v pěti oborech bakalářského distančního studia. V rámci

pravidelného hodnocení kvality pedagogického procesu se mezi posluchači ESF uskutečnily pod
patronací střediska vědeckých informací dvě ankety. Studenti se tak mohli vyjádřit ke kvalitě výuky,
výukového materiálu, k přednášejícím a k prostředí na fakultě. Pro další rozvoj služeb poskytovaných
Střediskem vědeckých informací byla získána grantová podpora Sorosovy nadace. V oblasti
zahraničních styků pokračovaly aktivity na základě bilaterálních dohod a smluv. ESF byla zapojena do
tří projektů TEMPUS, které trvají i v roce 1998. První projekt umožňuje jednosemestrální studijní
pobyty studentů z ČR na vysokých školách ve Velké Británii, Spolkové republice Německo, Belgii,
Holandsku a Itálii. Druhý je zaměřen na restrukturalizaci výuky sociálního zabezpečení v ČR a třetí
přispěje k vybudování školitelského a poradenského centra na Mendlově zemědělské a lesnické
univerzitě v Brně. I v roce 1997 pokračovala spolupráce s Haagse Hogeschool výměnou studentů.
Výsledkem dobrých zkušeností s našimi studenty je nabídka tří stipendií na jednosemestrální pobyt
v Haagu. Jednou z nejžádanějších institucí mezi studenty se stala univerzita Viadrina ve Frankfurtu
nad Odrou. Posluchači vysoce hodnotí úroveň výuky, individuální přístup vyučujících ke studentům
a kvalitní materiální zabezpečení. Na Ecole Superieure de Commerce Chambery ve Francii se zvyšuje
zájem studentů o studijní pobyt na ESF. Škola také zvýšila nabídku z jednoho na tři stipendia pro naše
posluchače. V roce 1997 jsme se soustředili na získání partnerů pro spolupráci při výměně studentů
v rámci organizace Socrates. Celkově se nám podařilo podepsat smlouvy s jedenácti evropskými institucemi. Zkušenosti z této spolupráce by měly přispět k začlenění České republiky do Evropské unie.
V publikační činnosti byl ediční plán splněn v rozsahu finančních možností fakulty. Rozšířila se propagace našich publikací na půdě univerzity i ve veřejné prodejní knihkupecké síti jihomoravského
regionu.

