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V roce 2001 prošla Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity řadou významných změn jak
v oblasti studijní a pedagogické, vědecko-výzkumné a ediční, tak v oblasti zahraničních vztahů.
Studijní a pedagogická činnost ESF MU se v akademickém roce 2001/2002 zaměřila v první řadě na
provedení inovace již uskutečňovaných studijních programů (oborů) v diplomových formách studia
(Bc., Mgr.). Uskutečněné inovace vycházely z procesu interního akreditačního řízení všech studijních
programů a oborů, které sloužilo jako přípravný proces pro akreditaci Ekonomicko-správní fakulty
MU akreditační komisí MŠMT. Reakreditací prošla fakulta úspěšně a obhájila všechny realizované
studijní programy i obory diplomových forem studia pro období dalších let. Byly tak také splněny
podmínky pro pokračování všech studijních programů a oborů doktorského studia.
Do studijních plánů všech programů (oborů) diplomového studia byl systémově zavedena výuka
předmětů s právní a správní problematikou. S tímto procesem souviselo i zřízení samostatné katedry
práva na ESF MU.
Pro akademický rok 2001/2002 byl zpracován a senátem schválen inovovaný „Studijní a zkušební
řád“ společný pro prezenční i kombinované studium (doposud existovaly na ESF tyto řády dva pro
každou z forem studia). Prostřednictvím této inovace a akreditačního procesu byly do kombinované
formy studia zavedeny ve větším rozsahu obdobné fakultně povinné předměty jako ve studiu prezenčním a režim ECTS. Tyto inovace se realizovaly s cílem zvýšení kvality kombinovaného studia a připravení podmínek pro propojení diplomového studia a celoživotního vzdělávání v akreditovaných
studijních programech. Inovace ve výuce jazyků spočívala v zavedení povinnosti studovat jeden ze
dvou cizích jazyků, jazyk anglický.
V souladu s dlouhodobými záměry univerzity i fakulty byly zavedeny do prezenční formy studia nově
bakalářské studijní programy (obory) a navazující magisterské studijní programy (obory) obdobné
jako ve studiu magisterském, tj. hospodářská politika a správa a ekonomika a management. Tento
proces bude dále inovován s využitím výsledků akreditačního řízení a požadavku trhu práce od akademického roku 2002/2003.
Vědecko-výzkumná činnost fakulty byla organizována v souladu s harmonogramem postupu a Zákonem o vysokých školách č. 111/1998. Fakulta se zaměřila na další zvýraznění své účasti v řešení projektů grantových agentur a výzkumných úkolů resortů.
V roce 2001 bylo na ESF řešeno 12 grantů. Z toho 1 výzkumný záměr. Z Grantové agentury ČR bylo
řešeno celkem 5 projektů, z toho 1 jako spoluřešitelský. Z Fondu rozvoje vysokých škol fakulta
získala a řešila 6 projektů, z toho 1 jako spoluřešitelský. V rámci dvoustranné česko-slovenské

vědeckotechnické spolupráce byl řešen jeden projekt. V rámci Vnitřního grantového systému proběhly
na fakultě 4 oponentury. V roce 2001 ukončilo doktorský studijní program 9 doktorandů. V současné
době studuje v DSP 107 doktorandů, z toho 49 v prezenční formě a 58 v kombinované formě.
Jako každoročně byla na fakultě vyhlášena soutěž o „Cenu děkana ESF“. Soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci zpracovanou v oblasti ekonomických věd se zúčastnilo celkem 10 studentů.
V oblasti pedagogických publikací bylo vydáno 26 titulů, v oblasti vědecko-výzkumných publikací
(monografie, knižní publikace a sborníky) 14 titulů a v oblasti publikací fakultního významu 4 tituly.
V oblasti zahraničních styků pokračovaly v roce 2001 aktivity zejména na základě bilaterálních dohod a smluv v rámci programu Socrates. V rámci tohoto programu mělo možnost absolvovat studijní
pobyt na 20 zahraničních institucích 37 studentů ESF MU.
Aktivní účastí 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), Španělsku (Girona) a ve Švédsku (Jönköping).
Nadále pokračovaly výměny studentů v rámci programu CEEPUS na FHS Eisenstadt v Rakousku
(2 studenti). V rámci tohoto programu pokračovala také spolupráce s University of Ljubljana ve Slovinsku, v jejímž rámci měl jeden vyučující a jeden student ESF MU možnost absolvovat pobyt na této
instituci.
Již 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. Spolupráce se
rozvíjela zejména s vysokými školami v Polsku (Akademia Ekonomiczna v Katovicích a v Krakově,
Univerzita ve Wroclawi).
Pokračovala také spolupráce s Wirtschaftsuniversität Wien. Vyučující dr. P. Trcka opakovaně hostoval
na ESF MU v zimním semestru 2001/02 s přednáškovým pobytem.
S podporou Fulbrightovy nadace na fakultě přednášeli hostující profesoři: dr. Taylor a prof. Lester
Neidel z USA, který přednášel v předmětech Marketing a Marketing ve VS. Došlo mezi ním a fakultou k dohodě o zabezpečení celého předmětu „Marketing Strategy“ v jarním semestru 2002. Prof. Ron
King (rovněž USA) přednášel v předmětech Makroekonomie a Politologie.
V roce 2001 pokračovala spolupráce s univerzitou v Plymouthu. Fakultu dvakrát pracovně navštívil
a aktivně se podílel na výuce předmětů Teorie veřejného sektoru, Veřejná ekonomie a dalších
prof. John Wilton. I s ním je dohodnuto zajištění řádného kreditovaného kurzu „Social Issues and the
Social Policy in EU“ v jarním semestru 2002.
Hlavní aktivitou směřující k vytvoření podmínek pro reálnou reciprocitu a posílení studentské mobility
bylo vytvoření pěti nových, anglicky vyučovaných předmětů garantovaných oborovými katedrami.
Tyto předměty lze zahraničním studentům nabízet jednotlivě i jako semestrální program „Economic
Aspects of Transition“.
Fakulta v roce 2001 oslavila deset let svého trvání, což vedlo i k bilancování dosavadní práce. U příležitosti 10. výročí založení se na fakultě uskutečnila ve dnech 15. – 16. února mezinárodní konference
s názvem „Česká ekonomika na přelomu tisíciletí“, které se zúčastnilo více než 200 odborníků nejen
z ČR, ale i ze zahraničí.
Mezi další významné akce v roce 2001 patřily: seminář v rámci akce „30 dnů pro občanskou společnost“ – Obce a neziskové organizace v rámci reformy veřejné správy, seminář na doprovodném odborném programu URBIS 2001 „Krajská samospráva a efektivnost rozvoje regionu“, IV. Mezinárodní
kolokvium o regionálních vědách či seminář „Efektivnost vězeňské služby“.

