Tisková zpráva, Brno, 17. října 2016

Masarykova univerzita udělí čestný doktorát expertovi na veřejnou správu
Michielu de Vriesovi

Významný sociolog Michiel Stijn de Vries se dlouhodobě věnuje otázkám veřejné
správy, veřejné integrity, analýzám veřejné politiky a také reformě veřejného sektoru.
Ve čtvrtek 20. října v 10.00 převezme v aule na právnické fakultě čestný doktorát
Masarykovy univerzity (MU).
Profesor de Vries je autorem třinácti významných knižních monografií a desítek
odborných článků s více než stem citací v databázi vědeckých publikací Web of
Science. Věnuje se výuce, výzkumu a poradenství v oblasti veřejné správy a mimo jiné
zastupuje Nizozemsko ve skupině expertů pro Evropskou chartu místní samosprávy
Rady Evropy.
Od roku 2011 také intenzivně spolupracuje s Ekonomicko-správní fakultou MU, kde
působí jako hostující profesor na katedře veřejné ekonomie. Jedním z výsledků této
spolupráce je například akreditace od mezinárodní asociace European Association for
Public Administration Accreditation, kterou doposud disponuje pouze šest škol v
regionu střední a východní Evropy.
Michiel Stijn de Vries se narodil v roce 1957 v nizozemském Harlingenu. Vystudoval
sociologii na univerzitě v Groningenu, po ukončení studií nastoupil jako asistent na
Thorbecke Academie Leeuwarden a v roce 1990 získal doktorát z práv na Utrechtské
univerzitě. Zastával akademické pozice na Vrije Universiteit Amsterdam a od roku 2000
na Radboud Universiteit v Nijmegenu, kde byl jmenován profesorem veřejné správy. V
roce 2012 byl zvolen prezidentem International Association of Schools and Institutes of
Administration (IASIA), jedné z nejprestižnějších světových organizací zaměřených na
veřejnou správu. Profesor de Vries také působí v roli přísedícího Rady expertů pro
veřejnou správu při OSN.
Ekonomicko-správní fakulta byla založena jako první polistopadová fakulta MU a
zahájila výuku v září roku 1991. V tomto týdnu si připomene 25. výročí založení na
slavnostním rozšířeném zasedání vědecké rady, kde děkan Antonín Slaný ocení české
i zahraniční kolegy medailí za mimořádné přispění k rozvoji fakulty, vědy, vzdělání a za
spolupráci s fakultou.
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