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Cíl: Kvalitní, sebevědomá a finančně nezávislá fakulta, se spokojenými a 

motivovanými studenty, akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci, plně 

začleněná do struktury Masarykovy univerzity jak z hlediska fyzického umístění, tak 

z hlediska otevřené spolupráce na pedagogických, vědecko-výzkumných a dalších 

projektech. 

 

 

Jak přispěji k naplnění cíle já osobně:  

❖ Vytvářením kolegiálního prostředí založeném na důvěře, úctě a otevřenosti. 

❖ Motivováním akademiků i studentů ke vzájemné spolupráci na fakultě i v rámci 

univerzity a k jejich profesnímu růstu 

❖ Podporou slušného jednání, vzájemného respektu a jasným vymezením odpovědnosti 

a kompetencí. 

❖ Otevřeným nasloucháním problémů studentů, akademických pracovníků a všech 

zaměstnanců FaF MU a napomáháním v jejich řešení. 

 

 

Cesta k naplnění cíle založená na 4 pilířích: 

1. Zdvojnásobení počtu studentů zejména vytvořením nových studijních programů 

❖ Při tvorbě nových i při rozvoji současných studijních programů budu klást důraz 

na kvalitu a uplatnitelnost absolventů v praxi a selektivně podporovat 

talentované studenty formou stipendijního odměňování. 

❖ Nové studijní programy nabídnu ke sdílení dalším fakultám, což přispěje nejen 

k jejich rychlejší přípravě, ale také podpoří větší propojení FaF s partnerskými 

fakultami. Tyto přirozené synergie přinesou řadu výhod studentům i 

akademikům.   

❖ S rozvojem fakulty budou vytvářeny i pracovní příležitosti pro současné studenty 

a absolventy FaF a dalších fakult MU.  
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❖ V rámci studia budu podporovat internacionalizaci, a to včetně studijních 

programů akreditovaných v češtině. 

❖ Budu se zasazovat o využití moderních technologií a metod ve výuce. 

❖ Podpořím další rozvoj Ph.D. studia tak, aby vytvářelo dobré podmínky pro 

zahájení vědecké kariéry. 

 

2. Zvýšení počtu studentů v anglickém studijním programu 

❖ K získání většího počtu zahraničních studentů chci plně využívat znalosti, 

příležitosti a podporu na celouniverzitní úrovni. 

❖ Budu prosazovat, aby příjmy získané od zahraničních studentů byly investovány 

do kvalitní výuky a spolufinancování projektů.   

 

 

3. Zvýšení výzkumného potenciálu fakulty zapojením do výzkumných projektů a 

větší zainteresovaností pracovníků na kariérním růstu a výkonu 

❖ Budu prosazovat intenzivní zapojení do Strategického rozvojového projektu MU 

„Inovace pro zdravou a bezpečnou společnost” zaměřeného na fyzickou, 

výzkumnou i akademickou integraci fakulty do univerzitního kampusu. Podpořím 

další propojování výzkumných aktivit FaF s relevantními součásti univerzity (LF, 

CEITEC, PřF ad.) s využitím GAMU Interdisciplinary.  

❖ Zavedu nástroje cílené podpory vědeckých projektů a využiji potenciál MU jako 

nejúspěšnější tuzemské instituce v projektech H2020. 

❖ Zasadím se o zvyšování kvality vědeckých výstupů zapojením do mezioborových 

výzkumných týmů a tím i o navyšování finančního podílu v kvalitativních 

indikátorech institucionálního financování. 

❖ Budu usilovat o zavedení systému EVAK a HR Award s cílem více motivovat 

akademiky i další zaměstnance k práci na svém kariérním růstu. 

❖ Podpořím rozvoj jazykových a dalších tzv. měkkých dovedností. 

❖ Přivedu na fakultu vynikající a úspěšné vědce ze zahraničí v rámci externích 

i interních grantových projektů (Horizon Europe ERA Chairs, MU GAMU MASH 

atp.). 

 

 

4. Rozvoj spolupráce s aplikační a veřejnou sférou 

❖ Zasadím se o vybudování unikátních pracovišť plnících roli center farmaceutické 

kompetence, která partnerům z aplikační sféry nabídnou možnosti oboustranně 

výhodné spolupráce. 

❖ Budu podporovat využívání specifických výzev pro rozvoj spolupráce s aplikační 

a veřejnou sférou. 

❖ Mimořádný aplikační potenciál farmaceutických oborů chci dále posilovat 

budováním synergií s dalšími fakultami univerzity.  

❖ Podpořím další rozvoj Institutu celoživotního vzdělávání. 


