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Z aktivit realizovaných na Masarykově universitě v letech 1998—2001 považuji za nejdůležitější kroky vedoucí k větší 
integraci university z hlediska realizace studijních programů a širšího přístupu studentů k nabídce všech fakult, využívání moderního komunikačního prostředí pro presentaci informací i běžné administrativní činnosti spojené se studiem, vytváření podmínek pro přijímání vyšších počtů studentů na úrovni odpovídající plánům rozvoje MU a lepší výchozí 
základně financování od roku 2002. Pro budoucnost university i její konkurenceschopné postavení mezi nejen českými, ale i evropskými universitami je důležité, že přípravy realizace Universitního kampusu Bohunice dostoupily do fáze, kdy známe podrobné disposice realizovaného díla, je zpracována analýza proveditelnosti projektu a jeho financování, a je 
rozpracováván harmonogram využití úvěrů včetně perspektivy příspěvků MŠMT na jejich splácení po dobu 25 let spolu s využitím potřebného podílu vlastních zdrojů university, se kterými lze reálně počítat.  Ve funkčním období 2001—2004 předpokládám kontinuitu v těchto aktivitách, která se bude soustředit do podpory 
větší míry integrace university jako celku, posílení míry koherence studijních programů na celé universitě a důslednější využívání a posilování pracovišť s nejlepšími kapacitami, které jsou na MU dostupné bez omezení fakultní strukturou. Důležité bude pokročit v transformaci studijních programů na převážně dvoustupňové studium bakalář-magistr a posílit 
prvky, které podporují větší mobilitu a internacionalizaci akademického prostředí na MU. Ze strategického hlediska je pro universitu nezbytné realizovat výstavbu kampusu v Bohunicích. Masarykova universita je universitou výzkumně profilovanou a tomu musí odpovídat podíl výzkumné a vývojové činnosti zejména na fakultách s tradičním zastoupením výzkumu. Rozpočtová pravidla, motivace vedoucích pracovníků i organizační opatření musí podporovat nárůst získávaných prostředků na vědeckou činnost a související zvyšování prestiže odborných pracovišť university.  Nejvýznamnějším potenciálem Masarykovy university je kvalifikace akademických pracovníků university a kvalita studentů, kteří na ní studují. Mzdové podmínky musí stabilizovat akademické i neakademické pracovníky a poskytovat  motivaci pro zvyšování kvalifikace. 

Vzhledem ke zkušenostem z uplatňování zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, bude velmi důležité se zapojit do přípravy komplexní právní normy, která velmi pravděpodobně tento zákon během několika málo let nahradí. Vybrané hlavní aktivity: 

0,81 cm, Dole:  0,81 cm



 
Studium a studenti na MU: 
� Dokončení přechodu na vnitřní kreditový systém na všech 

fakultách MU. 
� Transformace převážné většiny studijních programů 

do dvoustupňové struktury. 
� Zvyšování kapacity studia na  bakalářském stupni. 
� Zavedení celouniversitního studijního a zkušebního řádu a 

podpora vyšší prostupnosti studia uvnitř university. 
� Podpora mezinárodní mobility studentů, rozšiřování aktivit 

Centra zahraničních studií MU a internacionalizace studia 
na MU. 

� Realizace programů celoživotního vzdělávání  
pro zvyšování kvalifikace ve veřejné správě, programů 
přípravy k bakalářskému studiu, specializovaného profesního vzdělávání a evropských studií. 

� Zjednodušení a standardizace používaných přijímacích 
zkoušek. 

� Spolupráce s bankami na systému studentských půjček. 
Rozvoj aktivit výzkumu a vývoje: 
� Zvýšení financí na akademického pracovníka čerpaného 

z projektů výzkumu a vývoje a rozvojových projektů. 
� Rozvoj doktorského studia včetně studia zahraničních 

studentů, zejména na fakultách s umístěním v universitním 
kampusu Bohunice. 

� Doplnění struktury výzkumných záměrů MU. 
� Snížení věku u habilitačních a jmenovacích řízení. 
Rozvoj lidských zdrojů na MU: 
� Otevření konkursních řízení pro uchazeče ze zahraničí. 
� Celoživotní  vzdělávání zaměřené na administrativní 

pracovníky MU. 
� Zavedení minimálních jazykových standardů pro vyčleněné 

skupiny pracovníků MU. 
� Vytváření pracovních příležitostí pro studenty MU. 

 
Rozvoj university: 
� Zajištění podmínek úvěrování nebo investování pro školskou 

část Universitního kampusu Bohunice a realizace podstatné 
části výstavby kampusu ve shodě s investičním záměrem 
předkládaným k vládním garancím na konci dubna 2001. 

� Prostorová stabilizace Fakulty sociálních studií. 
� Založení Fakulty sportovních studií, přeskupení universitní 

KTV a podpora investic do sportovišť v areálu Universitního kampusu Bohunice. 
� Zvýšení kapacit kolejí MU a návazných studijních prostor a 

jejich úplné napojení na Internet. 
� Podpora mezifakultní integrace výuky v jednotlivých vědních 

disciplinách a integrace příslušných pracovišť mezi 
fakultami. 

Rozvoj v oblasti využívání informačních a komunikačních 
technologií (ICT) na universitě: 
� Rozvoj ICT a přístupu studentů k elektronickému prostředí 

na MU i mimo ni. 
� Rozšíření aplikací Informačního systému MU o rozvrh 

dostupný v době registrace a zápisu. 
� Širší zpřístupnění katalogů knihoven a jejich integrace. 
� Podpora distančních forem vzdělávání a zpřístupňování 

studijních materiálů prostřednictvím ICT. 
Ekonomické parametry fungování MU: 
� Využití započítání všech studentů z roku 2000 do financování 

v dalších letech a podstatné posílení počtů studujících 
na bakalářském stupni. 

� Stabilizace rozpočtových pravidel minimalizujících 
přerozdělovací mechanismy. 

� Posílení výkonových parametrů financování výukových 
aktivit. 

� Rozvoj aktivit v placeném studiu. 
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