	
  

	
  

Aktualizace Dlouhodobého záměru FRRMS pro rok 2012
Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií pro
rok 2012 (dále ADZ FRRMS 2012) je dalším krokem k naplnění strategických priorit fakulty jako
součásti Mendelovy univerzity formujících tvůrčí prostředí pro rozvoj poznání v oblasti
regionálního rozvoje a mezinárodních rozvojových studií, a to na bázi integrovaného
propojení vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti v kontextu mezinárodních trendů a nároků
excelence vysokoškolského vzdělávání.	
  	
  
Vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další
tvůrčí činnosti Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity
v Brně pro období 2011 - 2015, jakož i z dalších strategických materiálů Mendelovy
univerzity v Brně, (zejména Dlouhodobý záměr MENDELU a jeho Aktualizace pro rok 2012)
a ze zásadních dokumentů vztahujících se k dalšímu rozvoji vysokoškolského vzdělávání,
zejména z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2012 Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a z pracovní verze Strategického rámce vysokoškolské
politiky pro další období.
Z hlediska naplňování strategických priorit rozvoje se ADZ FRRM 2012 zaměřuje především
na tyto základní úkoly:
I.

V prioritní oblasti KVALITA A RELEVANCE

S cílem inovovat a dobudovat vzdělávací systém v komplexu ucelené nabídky vysokoškolského
studia v oblasti regionálního rozvoje a mezinárodních rozvojových studií na bázi tvůrčího
propojení vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti jsou hlavní úkoly roku 2012 vymezeny
takto:
V okruhu vzdělávací činnosti
– dobudovat systém terciárního vzdělávání v intencích současných vzdělanostních potřeb


rozšířením nabídky o navazující magisterský stupeň studia ve studijních
programech Mezinárodní teritoriální studia/International Territorial Studies



vytvořením předpokladů pro akreditaci v kombinované, resp. distanční formě
studia u studijních programů Regionální rozvoj/Regional Development

– optimalizovat strukturu a inovaci studijní nabídky stávajících studijních programů
Mezinárodní teritoriální studia/International Territorial Studies jako předpokladu přípravy
prodloužení akreditace bakalářského stupně studia v roce 2013

– za tímto účelem prioritně vyhodnotit stávající strukturu výuky a náročnost studijních
povinností v rámci studijních programů s cílem jejich optimalizace a posílení pozice
nosných předmětů z hlediska profilu absolventa daného oboru/programu; důsledně
uplatňovat kriteria certifikace ECTS Label a DS Label
– pro aktualizaci procesů výuky a vzdělávání v kontextu mezinárodních trendů a nároků
excelence využít projektu OPVK „Inovace bakalářských studijních programů Regionální
rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia“
– prověřit vědecko-výzkumné i personální předpoklady a připravit akreditaci doktorského
stupně studia v relevantním oboru studijního programu Regionální rozvoj/Regional
Development, včetně specifikace tematického zaměření a konkretizace rozhodující okruhů
této vědecké přípravy
– růst kvality a inovaci nabízených studijních programů a oborů garantovat na úrovni
znalosti rozvoje vědních oborů nosných pro řešení otázek regionálního rozvoje ve všech
jeho dimenzích při respektování principů udržitelného využívání přírodních zdrojů, tedy
přesahující čistě ekonomické zaměření problematiky
V okruhu rozvoje vědy, výzkumu a další tvůrčí činnosti
– zpracovat vědeckovýzkumnou strategii FRRMS a koncepci jejího naplňování na úrovni
jednotlivých ústavů i jejich interdisciplinární spolupráce s cílem systematického rozvoje
vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti pracovníků fakulty v návaznosti na její profilaci
– rozšířit zapojení řešitelských týmů v základním i aplikovaném výzkumu na bázi
grantových projektů i technologické platformy, zapojit vědecké a akademické pracovníky
do přípravy projektů 8. rámcového programu, do projektů bilaterální a multilaterální
vědecké spolupráce a dalších projektů zejména v programech podporovaných ze
strukturálních fondů EU
– zlepšit profesionální řízení projektů výzkumu a vývoje, zvýšit provázanost vědeckovýzkumné činnosti s reflexí vývoje vnějšího a vnitřního prostředí a potřebami praxe,
zlepšit a zvýšit informační podporu v této oblasti
– stanovit jednoznačná kritéria hodnocení kvality vědeckovýzkumné činnosti, výstupů a
výsledků, posílit význam kvalitní publikační činnosti a v tomto smyslu orientovat i
odpovídající motivační systém
– podporovat aktivní účast akademických pracovníků na mezinárodních vědeckých
konferencích, workshopech, a odborných fórech s cílem prezentace dosažených výsledků,
včetně zajištění dalších ročníků mezinárodních vědeckých konferencí organizovaných
FRRMS
V okruhu rozvoje lidských zdrojů
−

v procesu vnitřního hodnocení kvality analyzovat současný stav a zpracovat koncepci
rozvoje profilové a kvalifikační struktury fakulty a jejích jednotlivých ústavů, včetně
vymezení konkrétního zaměření jednotlivých pracovníků s promítnutím do pracovní
náplně, osobního plánu a systému hodnocení

−

podpořit kvalifikační a kariérní růst mladých vědeckopedagogických pracovníků, vytvořit
předpoklady pro profesně zaměřené stáže v zahraničí s cílem vyžití poznatků ve
zkvalitňování výuky a výzkumu i optimalizaci struktury pedagogického sboru

−

propojit vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost a vytvářet podmínky pro širší
zapojení talentovaných studentů do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti a jejich
participaci na realizaci projektů FRRMS.

II. V prioritní oblasti OTEVŘENOST
S cílem stát se nosným rozvojovým pracovištěm v oblasti internacionalizace a aktivně se
podílet na dalším rozvoji mezinárodní spolupráce při vytváření atraktivního akademického
prostředí na fakultě i na univerzitě
-

výrazněji participovat na přípravě, uzavírání, resp. obnově dvoustranných dohod při
využití potenciálu připojení fakulty k již existujícím dohodám na univerzitní úrovni
konkretizací styčných témat a forem spolupráce

-

využít souběžné nabídky studia v češtině a angličtině k dalšímu rozšíření mobility
studentů i pedagogů a naplnění strategie v internacionalizaci univerzity

-

pokračovat v programu zakomponování výuky zahraničních profesorů jako stálého prvku
a součásti studijních programů fakulty vyučovaných v anglickém jazyce, vyhledávat další
zahraniční pedagogy a rodilé mluvčí odpovídající svým zaměřením koncepci konkrétních
studijních oborů 	
  

-

vytvářet předpoklady pro přípravu projektů a vzdělávacích programů typu joint degree,
resp. double degree, v prioritních oblastech vzdělávací činnosti fakulty 	
  

-

zajistit systematické zapojení fakulty v projektu NIKAZAM, umožňující nejen využití
vzdělávacích kapacit v rámci rozvojové pomoci, ale i možnosti zahraniční praxe českých
studentů 	
  

-

prohlubovat znalosti a kompetence studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní
rozvojová studia a International Development Studies, v tomto smyslu realizovat projekt
OPVK „Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů
Mezinárodní rozvojová studia a International Developmet Studies prostřednictvím
systému odborných stáží v rozvojových zemích“	
  

-

vytvářet předpoklady pro zvýšení účasti akademických pracovníků v expertních týmech,
vědeckých, akademických, oborových radách spolupracujících vysokých škol

-

zlepšit a systematicky posilovat PR aktivity, využít široké formy propagace a marketingu
fakulty, včetně uplatnění propagačních materiálů v jednotném vizuálním stylu, reklamních
a komunikačních aktivit, zkvalitňování webových stránek a využití sociálních sítí

-

rozvíjet spolupráci s podnikatelskou a veřejnou sférou, zkvalitnit zaměření a využití
odborné praxe a vytvářet podmínky pro stáže studentů v podnicích a vědeckovýzkumných
institucích, k tomu aktivně využívat kontaktů se zaměstnavatelskými svazy i veletrhů
pracovních příležitostí

-

prohloubit spolupráci s institucemi regionálního školství a podnikovou sférou včetně
zapojení odborníků z podnikatelské sféry, vědeckovýzkumných institucí a veřejné správy
do výuky.

III. V prioritní oblasti EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ
S cílem efektivního využití všech zdrojů financování činnosti fakulty jako předpokladu
naplnění poslání, strategických cílů a rozvojových priorit ve vzdělávací i výzkumné činnosti
-

podporovat tvůrčí činnost akademických pracovníků fakulty jako předpokladu zajištění
více-zdrojového financování ve vědeckovýzkumné, poradenské i vzdělávací činnosti

-

zvyšovat podíl grantově financovaného výzkumu s hlavními poskytovateli podpory,
zejména s Technologickou agenturou ČR, Národní agenturou zemědělského výzkumu a
Grantovou agenturou ČR

-

přezkoumat účelové určení rozpočtových prostředků fakulty ve vztahu k měnící se
struktuře a váze úkolů Dlouhodobého záměru fakulty a omezeným finančním prostředkům

-

podílet se na implementaci nových forem financování a užití prostředků státního rozpočtu
dle reformy systému podpory výzkumu, vývoje a inovací, včetně pravidel institucionální
podpory.

