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V roce 2000, v němž Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity vstoupila do jubilejního
desátého roku své existence, zaznamenal život fakulty řadu významných změn.
Hlavní náplň činnosti jednotlivých pracovišť fakulty v tomto roce byla nadále podmíněna zejména
aktivním zaváděním VŠ zákona do praxe a jeho aplikací do podmínek fakulty. Byl zpracován nový
statut fakulty včetně příloh a uspokojivě se dařilo využívat Informačního systému MU v řízení fakulty
a v organizaci studia.
Velmi uspokojivě se rozvíjela také činnost fakulty v oblasti zahraničních vztahů, a to zejména v oblasti studentských mobilit a navazování nových kontaktů se zahraničními institucemi.
Ve studijní a pedagogické činnosti probíhaly v roce 2000 na ESF MU práce související s inovací
studijních programů, s přípravou již čtvrtého studijního oboru – Ekonomika a management
v doktorském studiu a s náběhem programu celoživotního vzdělávání. Inovace souvisí především se
systémovým zaváděním výuky problematiky jednotlivých odvětví práva, se zavedením bakalářského
a navazujícího magisterského studia v prezenčním studiu a s přípravou akreditace studijního oboru
Veřejná správa ve francouzštině v navazujícím magisterském studiu od akademického roku
2001/2002 ve spolupráci s Univerzitou Rennes I a s Filozofickou fakultou MU.
V rámci celoživotního šestisemestrálního vzdělávání byla zahájena výuka ve studijním oboru Management, který je akreditován pro kombinované bakalářské studium a dále ve studijním oboru Peněžnictví, specializace Stavební spoření. Tato specializace byla připravena společně z Českomoravskou
stavební spořitelnou, a.s.
V roce 2000 přetrvával značný zájem o studium na ESF MU. Na akademický rok 200/2001 se do prezenčního pětiletého magisterského studia přihlásilo 2 433 uchazečů a bylo zapsáno 314 studentů, do
kombinovaného tříletého bakalářského studia se přihlásilo 1 952 uchazečů a bylo zapsáno 406 studentů. Celkem projevilo zájem o studium na ESF MU v roce 2000 4 385 uchazečů, což bylo o 180 více,
než v roce předcházejícím. Byly vytvořeny podmínky i pro přijetí a studium handicapovaných studentů.
Vědecko-výzkumná činnost fakulty byla organizována v souladu s harmonogramem postupu a Zákonem o vysokých školách č. 111/1998.
Cílem v této oblasti bylo zejména systematicky usilovat o přidělení grantových úkolů (GA ČR, FRVŠ,
ostatní resorty, mezinárodní granty).

V roce 2000 bylo na ESF řešeno 11 grantů. Z toho 1 výzkumný záměr a 1 projekt financovaný
z MŠMT z programu Kontakt. Z Grantové agentury ČR bylo řešeno celkem 5 projektů, z toho 3 jako
spoluřešitelé. Z Fondu rozvoje vysokých škol fakulta získala jeden projekt. Dále byly řešeny 2 granty
získané z Rakouského ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu a jeden mezinárodní projekt
z Open Society Fund Praha, Bratislava. V rámci dvoustranné česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce byly řešeny dva projekty. V rámci Vnitřního grantového systému proběhlo na fakultě 6 oponentur. V roce 2000 ukončila doktorský studijní program jedna doktorandka. V současné době studuje
v DSP 86 doktorandů, z toho 37 v prezenční formě a 49 v kombinované formě.
V publikační činnosti byl v roce 2000 ediční plán splněn. V oblasti pedagogických publikací bylo
vydáno 17 titulů, v oblasti vědecko-výzkumných publikací (monografie, knižní publikace a sborníky)
15 titulů a v oblasti publikací fakultního významu 5 titulů. Další publikace jsou připraveny k vydání
v příštím roce. Všechny vydané tituly je možné obdržet v prodejně knih, skript a učebních pomůcek na
fakultě a v síti prodejen Ekopressu. Seznam publikací, které si mohou zájemci objednat, se nachází
také na webových stránkách ESF.
Jako každoročně byla na fakultě vyhlášena soutěž o „Cenu děkana ESF“. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem 31 studentů.
Také v roce 2000 se uskutečnila na ESF MU řada významných akcí, na jejichž organizaci se ESF MU
podílela, nebo jejich konání zaštítila.
V lednu se na fakultě uskutečnil již tradičně mezinárodní seminář „Problematika neziskových organizací a územní samosprávy v ČR, SR a Rakousku“, který byl pořádán jako jeden z hlavních výstupů
výzkumného projektu PHARE CBC FMTP.
Předmětem konference se zahraniční účastí „Faktory úspěšnosti podniku“, která se uskutečnila
v dubnu 2000, byla prezentace poznatků o výsledcích výzkumných analýz faktorů úspěšnosti
v podnikové praxi.
V závěru akademického roku 1999/2000 pak na ESF MU proběhl Mezinárodní seminář „Institucionální podpora podnikání v regionech“.
Již počtvrté se ESF MU stala organizátorkou konference s mezinárodní účastí s názvem „Evropská
integrace a vzdělávání“. Záštitu nad touto akcí převzali velvyslanec EU vedoucí Delegace Evropské
komise v ČR Ramiro Cibrian, velvyslanec Rakouské republiky v ČR Klaus Daublebsky, velvyslanec
Slovenské republiky v ČR Jozef Stank a rektor Masarykovy univerzity v Brně prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Cílem konference bylo přispět k podpoře evropských integračních procesů ve vzdělávání,
napomoci zkvalitnění výuky v této oblasti, informovat o možnostech mezinárodní spolupráce a umožnit setkání zainteresovaných účastníků konference s významnými osobnostmi. Pozornost byla věnována zejména vyjádření k Národnímu programu vzdělávání a změnám v souvislosti s reformou veřejné
správy.
V oblasti zahraničních styků pokračovaly v roce 2000 aktivity zejména na základě bilaterálních dohod a smluv v rámci programu Socrates. V rámci tohoto programu mělo možnost absolvovat studijní
pobyt na 16 zahraničních institucích více než 30 studentů ESF MU.
Díky aktivní účasti ESF MU v programu MIBP PECO organizovaném pod záštitou École Superieure
de Commerce Chambery ve Francii se fakultě podařilo získat také další nové výměnné smlouvy
s dalšími čtyřmi evropskými univerzitami, zejména v Itálii (Miláno), Gironě (Španělsko) a
v Jönköpingu (Švédsko).
Nadále pokračovaly výměny studentů v rámci programu CEEPUS na FHS Eisenstadt v Rakousku.
Nově se začala rozvíjet v rámci tohoto programu spolupráce s University of Ljubljana ve Slovinsku.
V roce 2000 si vytýčila ESF MU jako jednu z priorit v oblasti zahraničních vztahů také navázání kontaktů s institucemi v zemích, které jsou pro nás z geografického hlediska nejbližší. S Ekonomickou
akademií v Katowicích, Polsko, uzavřela ESF MU dne 28. 2. 2000 předběžné Memorandum o spolupráci, na jehož základě byla uzavřena 29. 9. 2000 Smlouva o spolupráci, kterou podepsali rektoři obou
univerzit. Obsahem smlouvy je výměna studentů magisterského a doktorského studijního programu na
jeden semestr. Další oblastí spolupráce by měla být vědecko-výzkumná spolupráce.

Další polskou institucí, s níž v současné době jednáme o navázání spolupráce, je Akademia Ekonomiczna v Krakově. ESF MU již učinila první krok k navázání spolupráce v podobě návštěvy polské
strany v říjnu 2000, na níž byl dohodnut předběžný souhlas s podpisem smlouvy.
Úspěšně se rozvíjela spolupráce s Wirtschaftsuniversität Wien, jejíž vyučující opakovaně hostovali
v rámci přednáškových pobytů na Ekonomicko-správní fakultě. V letním semestru 2000 byl pro velký
zájem studentů opakován kurz dr. P. Trcky Einflüsse der EU auf Managemententscheidungen,
v zimním semestru 2000/01 znovu vystoupila na ESF MU paní dr. Christiane Erten-Buch s kurzem
„Human Resource Management“.
Dalšími významným zahraničním hostujícím lektorem na fakultě byl v roce 2000 americký lektor
Brooke Wilson z Mc. Lennan Community College Waco, Texas, USA, který vystoupil
s přednáškovým kurzem s názvem Environmental Economics.
V srpnu 2000 navštívil fakultu prof. Paul Concilio, který rovněž vyučuje na MCC ve Waco. Zajímal se
o možnosti spolupráce, studijní program a možný přednáškový pobyt v rámci výměn našich pedagogů.
V září 2000 vystoupil na ESF MU prof. Dr. Anatoli Berditchevsky z FHS Eisenstadt v Rakousku na
téma Současná hospodářská situace v Rusku.
Na Ekonomicko-správní fakultě se uskutečnily také přednášky předních českých odborníků v oblasti
ekonomie. S velkým zájmem posluchačů se setkalo vystoupení dr. L. Niedermayera z ČNB v Praze
i přednáška ing. Miroslava Ševčíka z Liberálního institutu v Praze.

