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Spolupráce při realizaci 

projektů inovací na ESF MU
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Operační programy a projekty inovacíOperační programy a projekty inovací

 Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity uspěla v
rámci 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské
vzdělávání se dvěma projekty
 Projekt „Inovace bakalářských a navazujících magisterských

studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU“ –
CZ.1.07/2.2.00/07.0447

 Projekt „Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-
správní fakultě MU“ – CZ.1.07./2.2.00/07.0453

 Dva komplementární projekty inovující výuku na graduálním i
postgraduálním stupni s cílem zvýšení konkurenceschopnosti
fakulty a jejich absolventů

 Úzká vazba na další aktivity fakulty – např. oblast vědy a
výzkumu
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Projekt „Inovace bakalářského a navazujícího Projekt „Inovace bakalářského a navazujícího 

magisterského studia“magisterského studia“

 Řešitel projektu: Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

 Doba realizace: 1.6.2009 – 31.5.2012

 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je komplexní inovace bakalářských a
navazujících magisterských studijních programů, které by produkovaly
kvalifikované absolventy s relevantními odbornými znalostmi a dovednostmi,
kteří budou schopni flexibilně reagovat a přizpůsobovat se změnám na
pracovním trhu.

 Další aktivity ve vazbě na cíl: maximalizace využití potenciálu ICT;
spolupráce s partnerskými organizacemi soukromého i veřejného sektoru;
etablování standardní role studijních poradců

 Partneři projektu: Citibank Europe plc, organizační složka; Česká národní
banka; Československá obchodní banka, a.s.; Jihomoravská plynárenská, a.s.;
OHL ŽS, a.s.; Regionální hospodářská komora Brno; Rödl & Partner Consulting,

s.r.o.
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Projekt „Inovace doktorského studia“Projekt „Inovace doktorského studia“
 Řešitel projektu: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

 Doba realizace: 1.6.2009 – 31.5.2012

 Cíl projektu: Cílem projektu je komplexní inovace doktorských studijních
oborů s cílem lépe reflektovat potřeby trhu práce v regionálním i národním
měřítku a rovněž umožnit širší spolupráci s firmami či organizacemi veřejného
sektoru v oblasti vědy a výzkumu. Jádrem inovačního procesu je redefinice
klíčových předmětů v rámci doktorského studia s tím, že důraz je kladen na
větší možnosti individualizace studia ze strany každého studenta. Důležitým
prvkem v rámci inovací je podpora participace zahraničních lektorů na výuce
studentů včetně působení ve funkci školitelů u doktorských prací.

 Další aktivity ve vazbě na cíl: maximalizace využití potenciálu ICT;
spolupráce s partnerskými organizacemi soukromého i veřejného sektoru

 Partneři projektu: Citibank Europe plc, organizační složka; Česká národní
banka; OHL ŽS, a.s.
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Řešení projektů inovací v roce 2009 Řešení projektů inovací v roce 2009 
 Podpis partnerských smluv s projektovými partnery

 Tvorba nových studijních plánů v oblasti graduálního i

postgraduálního studia:

 Nová kreditová hodnota předmětů

 Větší důraz na diverzitu jednotlivých oborů pomocí povinně volitelných

a volitelných kurzů

 Omezení počtu předmětů tzv. společného základu

 Zvýšení počtu zahraničních lektorů v doktorském studiu s vazbou na

možnost spolupráce se studenty ve formě školitelů doktorských prací

 Zpracování analýzy situace na trhu práce v JMK a dalších krajích s

ohledem na potřebu terciárního vzdělávání

 Vytvoření zázemí pro působení zahraničních lektorů na fakultě

včetně ICT vybavení

 Tvorba webových stránek a realizace dalších propagačních aktivit
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Spolupráce s partnery při dalším řešení projektůSpolupráce s partnery při dalším řešení projektů

 V roce 2010 dojde k dalšímu pilotnímu odzkoušení nově

definovaných studijních plánů v graduálním i postgraduálním

studiu, kdy partneři budou kontaktováni za účelem poskytnutí

zpětné vazby v oborech shodujících se s jejich předmětem

činnosti – skladba předmětů, uplatnitelnost absolventů

 Spolupráce v oblasti zajištění externích lektorů v rámci

inovovaných oborů graduálního i postgraduálního studia –

spolupráce garantů předmětů (jednotlivých lektorů fakulty) s

různými partnery

 Možnost zpracování bakalářských, diplomových i disertačních

prací na témata komunikovaná s partnerskými organizacemi –

příležitost pro studenty spolupracovat přímo s partnerskými

organizacemi na aktuálních tématech
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Vazba projektů na další aktivity fakulty Vazba projektů na další aktivity fakulty 
 Inovace doktorského studia je realizována v úzké vazbě na

dalším rozvoji vědy a výzkumu na fakultě

 Inovační procesy umožní uchazečům o studium na všechny

stupně jasnější orientaci ve struktuře oborů, resp. nabízených

předmětů

 Ve vazbě na inovační procesy je plánována i rekonstrukce

vědecké infrastruktury na fakultě (např. prostory knihovny)

 Možnost vazby projektů inovací na další rozvojové aktivity

fakulty např. v oblasti mezinárodních projektů vědy a výzkumu

 Prohlubování spolupráce s partnerskými organizacemi v dalších

aktivitách fakulty – např. projekt TopSec
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Děkuji za pozornost!


