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1 Kvalita a relevance
1.1 Vnitřní a vnější zajišťování kvality
1.1.1 Rozvoj vzdělávacího procesu
1.1.1.1 Pokračovat v úpravě studijních programů s ohledem na (1) potřeby trhu práce
a (2) propojení s tvůrčí činností jako přirozenou součástí studijních programů.
1.1.1.2 Revidovat bakalářské a magisterské studijní programy a obory a připravit
k akreditaci mezioborový (integrující) studijní program nebo obor.
1.1.1.3 Revidovat doktorské studijní programy v českém jazyce a akreditovat vybrané
doktorské studijní programy v jazyce anglickém.
1.1.1.4 Připravit koncepci programů excelence zaměřenou na podporu programů
dosahujících nebo majících potenciál vzdělávací excelence.
1.1.1.5 Na základě výsledku kontroly doktorských studijních programů provést
optimalizaci doktorských studijních programů na LDF MENDELU v Brně
včetně směřování ke kvalitě změnou organizace studia (pravidla průběhu a
kontroly studia).
1.1.2 Rozvoj tvůrčí činnosti
1.1.2.1 Podporovat další post-doc pobyty na LDF MENDELU v Brně a stanovit interní
podmínky pro vytvoření a financování post-doc pozic.
1.1.2.2 Určit a harmonizovat základní požadavky na studenty doktorských studijních
programů při ukončování studia, tj. požadavky na disertační práce a tvůrčí
výstupy.
1.1.2.3 Nabídnout témata disertačních prací pro zahraniční uchazeče a uchazeče z
jiných univerzit a fakult.
1.1.2.4 Při přijímání studentů do doktorských studijních programů preferovat napojení
témat disertačních prací na vědecko-výzkumné aktivity školících pracovišť a
strategické výzkumné cíle fakulty.
1.1.2.5 Zhodnotit výsledky tvůrčí činnosti akademických, akademických vědeckovýzkumných a vědecko-výzkumných pracovníků za období 2008-2012 na
úrovni fakulty a ústavů z pohledu kvality.
1.1.2.6 Definovat a následně podporovat excelentní výzkumné týmy na LDF
MENDELU v Brně.
1.1.2.7 Pokračovat v budování centra excelentního výzkumu – „Výzkumné centrum
Josefa Ressela“ v Útěchově.
1.1.2.8 Zapojit Zkušebnu stavebně-truhlářských výrobků ve Zlíně do vědeckovýzkumných procesů na LDF MENDELU v Brně.
1.1.2.9 Vytvořit „fond“ účelových neveřejných prostředků pro podporu projektů
financovaných z veřejných zdrojů a navazujících na strategické výzkumné
cíle LDF MENDELU v Brně.
1.1.2.10 Připravit systém podpory nadaných studentů.
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1.1.3 Zjišťování kvality
1.1.3.1 Rozvíjet systém vnitřního hodnocení kvality akademických činností a zajistit
jeho provázanost se strategickým řízením fakulty.
1.1.3.2 Přepracovat koncepci hodnocení vzdělávací činnosti v oblasti výuky a vedení
kvalifikačních prací.
1.1.3.3 Při hodnocení vzdělávací činnosti klást důraz na výsledky státních
závěrečných zkoušek a přihlédnout k hodnocení výuky studenty.
1.1.3.4 Provést revizi práce vedoucích závěrečných prací na základě výsledků
obhajob závěrečných prací v akademickém roce 2011/2012.
1.1.3.5 Při hodnocení vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti klást důraz zejména na
výsledky evidované v RIV a RUV.
1.1.3.6 Připravit koncepci vnějšího hodnocení kvality akademických činností se
zapojením zahraničních zaměstnanců fakulty.
1.1.3.7 Vytvořit podmínky pro zvýšení praktických dovedností studentů doktorských
studijních programů a mladých akademických, akademických vědeckovýzkumných a vědecko-výzkumných pracovníků, a to formou stáží v aplikační
sféře.
1.2 Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů
1.2.1 Sledovat a vyhodnocovat zaměstnanost, zaměstnatelnost a uplatnitelnost
absolventů LDF MENDELU v Brně.

2 Otevřenost
2.1 Internacionalizace
2.1.1 Připravit strategii mezinárodní spolupráce LDF ve vzdělávání a vědeckovýzkumné a umělecké činnosti.
2.1.2 Předložit Akreditační komisi MŠMT ČR žádost o MSc.-double/joint degree
studijní program "Forestry Landscape Management in Rural Areas" ve
spolupráci s University of Applied Science Rovaniemi, Finsko.
2.1.3 Internacionalizovat doktorské studijní programy na LDF. Rozšířit oborové rady
doktorských studijních oborů o pracovníky ze zahraničí a zapojit je do vedení
disertačních prací.
2.1.4 Vytvářet na LDF mezinárodní prostředí zapojováním zahraničních
zaměstnanců a post-doc pracovníků financovaných z OP VK nejen do VaV, ale
i vzdělávání.
2.1.5 Pokračovat ve spolupráci s partnerskými institucemi v rámci Intenzivních
programů (IP LLP/Erasmus) v oblasti (1) technických oborů vazaných na
krajinářské discipliny a (2) staveb na bázi dřeva.
2.1.6 Pokračovat v dlouhodobém trendu podpory vyjíždějících studentů LDF v rámci
programu LLP/Erasmus; udržet trend vysokého počtu LLP/Erasmus
professional internships v zahraničí.
2.1.7 Pokračovat v zapojení LDF do projektů Višegradského fondu ve studijním
programu European Forestry.
2.1.8 Usilovat o zvyšování počtu cizinců – studentů samoplátců.
2.1.9 Usilovat o zvyšování počtu akademických pracovníků ze zahraničí.
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2.2 Spolupráce s praxí
2.2.1 Spolupracovat s aplikační sférou ve snaze o zvýšení atraktivnosti všech
bakalářských a magisterských studijních programů, zejména však technického
směru (krajinářství, dřevařství a nábytkářství).
2.2.2 Posilovat spolupráci se subjekty aplikační sféry při usnadnění přechodu
studentů na trh práce (veletrhy pracovních příležitostí, stínování manažerů,
stáže, spolupráce při zpracování kvalifikačních prací, …).
2.2.3 Provést SWOT analýzu stávajícího systému praxí na LDF a pokusit se
navrhnout nový model.
2.3 Propagace a marketing
2.3.1 Všemi vhodnými způsoby a v rámci finančních možností fakulty vylepšovat
dobré jméno fakulty na veřejnosti s důrazem na aktuální a funkční webové
stránky fakulty, facebookový profil a neformální PR fakulty vycházející ze
studentských aktivit.
2.3.2 Vytvořit společný plán PR aktivit na rok 2013 se ŠLP.
2.3.3 Zahájit jednání vedoucí k přístupu ŠLP do mezinárodního programu Modelový
les.
2.3.4 Vytvořit koncepci výstav a soutěží s účastí studentů (zejména v oblasti designu
nábytku, dřevostaveb, krajinářství) a to jak vnějších (mimo fakultu), tak i
vnitřních (fakulta, ŠLP, univerzita) v rámci finančních možností fakulty.

3 Efektivita a financování
3.1 Odpovědně řízená fakulta
3.1.1 Připravit varianty vývoje LDF s ohledem na očekávaný počet studentů v
následujících pěti letech a ukončení projektů OP VK.
3.1.2 Revidovat stávající a stanovit nové sledovatelné ukazatele pro tvorbu a správu
rozpočtu LDF.
3.1.3 Podporovat komercionalizaci vlastních výsledků tvůrčí činnosti ve spolupráci
s CTT.
3.1.4 Revidovat náplň a cíle Projektového oddělení na LDF.
3.1.5 Revidovat stávající zajištění IS/IT infrastruktury, navrhnout a provést její
optimalizaci.
3.1.6 Realizovat změny v metodickém řízení ŠLP dle předložené Koncepce LDF
v oblasti účelové činnosti na ŠLP.
3.2 Neinvestiční financování fakulty
3.2.1 Vytvořit rozpočet fakulty pro rok 2013 jako základní finanční mechanismus
řízení fakulty s využitím hodnocení pedagogických a vědecko-výzkumných
výkonů tak, aby ústavům umožnil plnění vzdělávacích a vědecko-výzkumných
činností. Při tvorbě rozpočtu vycházet z podílu jednotlivých ústavů na příjmech
LDF.
3.2.2 Na základě schválené koncepce Účelové činnosti LDF na ŠLP připravit a
realizovat Plán účelové činnost na ŠLP ML Křtiny v roce 2013.
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