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Úvod
„Plán realizace strategického záměru Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017“ (dále také „PRSZ“) představuje akční plán fakulty
pro rok 2017 vycházející ze strategických dokumentů Mendelovy univerzity v Brně a
strategických dokumentů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU,
zejména z Dlouhodobého záměru MENDELU 2016–2020 a Dlouhodobého záměru FRRMS
MENDELU 2016-2020. Navazuje na Aktualizaci Dlouhodobého záměru pro rok 2016. PRSZ
současně reflektuje aktuální potřeby, vyplývající z implementace novely zákona o vysokých
školách a z blížících se reakreditací studijních programů.
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně za rok 2017 byl projednán Akademickým senátem FRRMS
MENDELU dne 2.6.2017

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
děkan FRRMS
20. května 2017

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
předseda AS FRRMS
2. června 2017
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Poslání fakulty a vize fakulty
Poslání fakulty
Vzdělávací činností spolu s aktivní realizací projektů zajišťovat výchovu absolventů
uplatnitelných v širokém portfoliu činností regionálního rozvoje a internacionálním prostředí, s
cílem jejich vysoké uplatnitelnosti v podnikatelské, obchodní a výrobní sféře, v poradenství,
ve státní a veřejné správě, terciární i neziskové sféře, v institucích mezinárodní vztahů i ve
vědě a školství. Výzkumnou činností podporovat a udržovat kvalitu a vysokou úroveň
vzdělávacího procesu.

Vize fakulty
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií se chce stát mezinárodně uznávanou
vysokoškolskou institucí ve standardně internacionalizovaném prostředí, preferující
transdisciplinární výuku a interkulturní prostředí.
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Prioritní cíl č. 1: Zvyšovat kvalitu,
konkurenceschopnost a atraktivnost
vzdělávacího procesu
Dílčí cíl č. 1.1. Zahájit přípravu reakreditace bakalářských a
magisterských studijních programů Regionální rozvoj a Mezinárodní
teritoriální studia s důrazem na profil absolventa a jeho uplatnění
Kontrolovatelné výstupy: koncepty záměrů studijních programů
Zdroje: vlastní zdroje fakulty, projekt OP 3V Konkurenceschopný absolvent
Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, děkan, garanti studijních programů

Dílčí cíl č. 1.2. Diverzifikovat odbornou strukturu, zvyšovat počet a
zkvalitňovat zapojení přijíždějících zahraničních lektorů
Kontrolovatelné výstupy: počet a odbornost přijíždějících zahraničních lektorů
Zdroje: vlastní zdroje, programy Erasmus, CEEPUS, projekt OP 3V Konkurenceschopný
absolvent
Odpovědnost: proděkan pro zahraničí, proděkan pro pedagogiku, vedoucí ústavů, fakultní
koordinátor projektu OP 3V Konkurenceschopný absolvent, garanti předmětů

Dílčí cíl č. 1.3. Systematické zvyšování odborné kvality závěrečných
prací
Kontrolovatelné výstupy: metodický pokyn, zpráva o stavu zadávání závěrečných prací
Zdroje: vlastní zdroje fakulty
Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, vedoucí ústavů

Dílčí cíl č. 1.4. Příprava záměrů doktorských studijního programů
Kontrolovatelné výstupy: podkladové materiály pro návrh záměru
Zdroje: vlastní zdroje, CEEPUS
Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, proděkan pro vědu a výzkum
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Prioritní cíl č. 2: Prohlubovat propojení
vzdělávací, projektové a vědeckovýzkumné činnosti s praxí a aplikační
sférou
Dílčí cíl č. 2.1. Zapojovat zástupce veřejné a podnikatelské sféry do
všech aspektů vzdělávacího procesu (přednášky, témata seminárních i
závěrečných prací, práce s reálnými daty)
Kontrolovatelné výstupy: Zpráva o spolupráci ústavů s praktickou sférou, výroční zpráva
fakulty
Zdroje: vlastní zdroje fakulty
Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, vedoucí ústavů

Dílčí cíl č. 2.2. Rozvíjet a systematicky využívat portál praxí fakulty pro
prohloubení spolupráce s veřejnou a podnikatelskou sférou
Kontrolovatelné výstupy: seznam zapojených zástupců veřejné a podnikatelské sféry, počet
realizovaných praxí a odborných stáží
Zdroje: vlastní zdroje fakulty
Odpovědnost: referenti praxí

Dílčí cíl č. 2.3. Podporovat vazbu mezi absolventy a fakultou
Kontrolovatelné Zpráva o spolupráci fakulty s absolventy
Zdroje: vlastní zdroje fakulty
Odpovědnost: PR oddělení

Dílčí cíl č. 2.4. Podávat návrhy externích vědeckých projektů,
zaměřených na aplikovaný výzkum (TA ČR ZETA, ETA apod.)
Kontrolovatelné výstupy: počet podaných návrhů projektů
Zdroje: vlastní zdroje fakulty
Odpovědnost: proděkan pro výzkum a vývoj, vedoucí ústavů
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Dílčí cíl č. 2.5. Rozvoj využívání terénních cvičení a venkovních exkurzí
ve výuce
Kontrolovatelné výstupy: počet realizovaných terénních cvičení a exkurzí
Zdroje: vlastní zdroje fakulty, účelová činnost na školních podnicích
Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, vedoucí ústavů

Dílčí cíl č. 2.6. Systemizovat organizaci odborných zahraničních stáží
studentů a propojit témata studentských prací s dlouhodobými
odbornými aktivitami fakulty
Kontrolovatelné výstupy: metodický pokyn, studentské práce
Zdroje: vlastní zdroje fakulty, projekt Institucionální podpory A
Odpovědnost: proděkan pro zahraničí
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Prioritní cíl č. 3: Podporovat a realizovat
vědecko-výzkumnou a publikační činnost
dle zaměření fakulty
Dílčí cíl č. 3.1. Podporovat vytváření mezinárodních a
interdisciplinárních týmů pro získávání grantů a participovat na
výzkumech se zahraničními partnery
Kontrolovatelné výstupy: přehled realizovaných spoluprací, projektové fiche, návrhy projektů
Zdroje: vlastní zdroje fakulty, externí projekty
Odpovědnost: Proděkan pro vědu a výzkum ve spolupráci s proděkanem pro zahraničí

Dílčí cíl č. 3.2. Zvyšování kvality, kvantity i diverzity publikačních
výstupů v časopisech v databázích Scopus a WoS
Kontrolovatelné výstupy: přehled publikačních aktivit za ústavy a fakultu
Zdroje: vlastní zdroje fakulty, externí projekty
Odpovědnost: vedoucí ústavů, proděkan pro vědu a výzkum

Dílčí cíl č. 3.3. Příprava motivačního řádu, reflektujícího aktuální
potřeby, vyplývající z reakreditací studijních programů
Kontrolovatelné výstupy: motivační řád fakulty
Zdroje: vlastní zdroje fakulty
Odpovědnost: děkan
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Prioritní cíl č. 4: Zapojovat se do řešení
rozvojových problémů v domácích a
mezinárodních regionech
Dílčí cíl č. 4.1. Rozvíjet dlouhodobý systém témat projektů rozvojové
pomoci a spolupráce s vazbou na zvyšování kompetencí akademických
pracovníků a studentů v oblasti řešení rozvojových problémů
Kontrolovatelné výstupy: projektové fiche, návrhy projektů, zpráva za rok 2016
Zdroje: vlastní zdroje fakulty, vč. IGA, externí projekty
Odpovědnost: děkan, proděkan pro zahraničí ve spolupráci s proděkanem pro vědu a
výzkum, vedoucí ústavů

Dílčí cíl č. 4.2. Zvyšovat povědomí o výsledcích rozvojové činnosti
jejich popularizací a medializací.
Kontrolovatelné výstupy: počet uspořádaných akcí a aktivit
Zdroje: vlastní zdroje fakulty, IP MENDELU.
Odpovědnost: PR oddělení, proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí ústavů

Dílčí cíl č. 4.3. Rozvoj témat vědecko-výzkumné i aplikované spolupráce
se zaměřením na město Brno, jeho metropolitní oblast a Jihomoravský
kraj
Kontrolovatelné projektové fiche, seznam navrhovaných témat
Zdroje: vlastní zdroje fakulty
Odpovědnost: proděkan pro koncepci a rozvoj, vedoucí ústavů, děkan
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Prioritní cíl č. 5: Rozšiřovat a prohlubovat
mezinárodní charakter fakulty a
internacionalizaci jejich činností
Dílčí cíl č. 5.1. Rozvíjet geografickou diverzitu zahraničních studentů
fakulty
Kontrolovatelné výstupy: zpráva o realizovaných opatřeních na podporu získávání
zahraničních studentů z více regionů
Zdroje: vlastní zdroje fakulty, program Institucionální podpory A
Odpovědnost: Proděkan pro zahraničí ve spolupráci s proděkanem pro pedagogiku, PR
oddělení

Dílčí cíl č. 5.2. Rozvíjet strategická partnerství s neakademickými
zahraničními institucemi
Kontrolovatelné výstupy: Seznam navrhovaných
harmonogramu jejich projednávání a uzavírání

strategických

partnerství,

včetně

Zdroje: OP 3V Konkurenceschopný absolvent
Odpovědnost: Fakultní garant projektu OP 3V Konkurenceschopný absolvent

Dílčí cíl č. 5.3. Podporovat a rozšiřovat partnerství mezi univerzitními
ústavy v ČR a V4
Kontrolovatelné výstupy: zpráva, zahrnující aktuální stav za jednotlivé ústavy
Zdroje: vlastní zdroje fakulty vnější zdroje
Odpovědnost: Proděkan pro zahraničí ve spolupráci s vedoucími ústavů
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Prioritní cíl č. 6: Implementovat systémy
zajištění kvality akademických činností
Dílčí cíl č. 6.1. Zvyšovat kvalitu bakalářských a diplomových prací
aktualizovanou systematizací jejich zadávání
Kontrolovatelné výstupy: aktualizace vyhlášek děkana pro zpracování závěrečných prací,
metodický pokyn
Zdroje: vlastní zdroje
Odpovědnost: Proděkan pro pedagogiku, děkan

Dílčí cíl č. 6.2. Rozvoj studentských evaluací předmětů zavedením
formuláře evaluace v AJ
Kontrolovatelné výstupy: upravený formulář
Zdroje: vlastní zdroje
Odpovědnost: Proděkan pro pedagogiku

Dílčí cíl č. 6.3. Implementace Systému hodnocení kvality Mendelu
Kontrolovatelné výstupy: Výstupy hodnocení kvality
Zdroje: vlastní zdroje
Odpovědnost: Referentka pro kvalitu

Dílčí cíl č. 6.4. Vytvořit komplexní a objektivní systém hodnocení zátěže
akademických pracovníků
Kontrolovatelné výstupy: Systém hodnocení
Zdroje: vlastní zdroje
Odpovědnost: Děkan, proděkan pro koncepci a rozvoj

9

Obsah

Kontaktní informace
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Děkan FRRMS
+420 545 136 305
jiri.schneider@mendelu.cz
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