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úvod
Východiska Plánu realizace
strategického záměru univerzity
Plán realizace strategického záměru Mendelovy
univerzity v Brně pro rok 2017 (dále jen „Plán realizace 2017“) je nedílnou součástí strategických
dokumentů univerzity. Navazuje na Dlouhodobý
záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
Mendelovy univerzity v Brně pro období let
2016–2020 (dále jen „Dlouhodobý záměr“). V rámci prioritních cílů definovaných v Dlouhodobém
záměru popisuje Plán realizace 2017 konkrétní
dílčí cíle, jichž chce univerzita dosáhnout ve druhém roce sledovaného pětiletého období. Kromě
Dlouhodobého záměru univerzity byla pro zpracování Plánu realizace 2017 východiskem také
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých
škol pro rok 2017 Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.

Poslání univerzity
Posláním univerzity je být otevřenou univerzitou
nabízející vzdělání reflektující potřeby 21. století
a přispívající k obecnému rozvoji tvůrčí činnosti
relevantní pro společnost a současně být
dynamickou multikulturní institucí utvářející širší
společenský vývoj.

PLÁN REALIZACE
STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
PRO ROK 2017

Vize univerzity
Mendelova univerzita v Brně chce být uznávanou
univerzitou nejen na národní, ale také na mezinárodní úrovni, která poskytuje unikátní kombinaci
vzdělávacích, tvůrčích a profesně zaměřených aktivit.
Tato vyvážená kombinace ve spojení se širokými
možnostmi praktické výuky bude sloužit pro výchovu kvalitních a dobře uplatnitelných absolventů.
V oblasti vzdělávání univerzita chce:
• vybavit každého studenta komplexním souhrnem znalostí, dovedností a kompetencí, včetně
schopnosti kritického myšlení, tj. kvalitním vzděláním,
• nabízet relevantní vzdělávání reflektující potřeby
21. století,
• být otevřenou ve vztahu k vnitřnímu i vnějšímu
prostředí.
V oblasti tvůrčí činnosti univerzita chce:
• přispívat k obecnému rozvoji poznání relevantního pro společnost,
• spolupracovat se všemi relevantními partnery,
• přispívat k obousměrnému přenosu vědění mezi
akademickou a aplikační sférou.
V oblasti třetí role univerzita chce:
• být multikulturním prostředím, které umožní
vytvářet nové hodnoty,
• být dynamickou institucí utvářející širší společenský vývoj v ČR i ve světě.
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prioritní cíle
a dílčí cíle
PRIORITNÍ CÍL 1

Zajišťování kvality
Dílčí cíl 1.1

Dílčí cíl 1.2

Pilotně ověřit systém vnitřního
hodnocení kvality

Realizovat širší diskusi koncepce
rozvoje lidských zdrojů
na MENDELU

Hlavním cílem v oblasti řízení kvality pro rok 2017
je připravit a realizovat první vnitřní hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností univerzity. Jedná se o schválení metodiky
a pravidel, vytvořených v předchozím roce a následné pilotní ověření funkčnosti systému. Součástí pilotního ověření bude formulace doporučení
postupu pro další rozvoj systému, resp. jeho úpravy dle zkušeností z hodnocení. V rámci tohoto cíle
budou rovněž revidovány mapy vybraných procesů
a budou realizována první školení interních auditorů kvality.

Náplní aktivit vedoucích k dosažení tohoto cíle je
postoupit vytvořený návrh koncepce rozvoje lidských zdrojů na MENDELU širší diskusi, do které
budou zapojeni jak interní aktéři, tak vybraní externisté. Účelem této diskuse je dosažení konsensu
klíčových aktérů s postupem v oblasti rozvoje
lidských zdrojů a způsoby jeho podpory, včetně
realizace konkrétních opatření formou dalšího
odborného vzdělávání např. v oblasti IT, statistiky,
cizích jazyků, pedagogických kompetencí apod.
Dílčí aktivitou bude rozpracování koncepce rozvoje specifických lidských zdrojů – postdoktorandů.

Výstupy, indikátory:
• Schválená metodika a pravidla pro vnitřní hod-

nocení kvality.
• Zpráva o pilotním vnitřním hodnocení kvality.
• Zpracované karty vybraných procesů.
• Počet proškolených interních auditorů kvality.

Odpovědnost:
Prorektor pro strategii a IT.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV, CRP.

Výstupy, indikátory:
• Koncepce rozvoje lidských zdrojů projednaná

v poradních orgánech rektora.
• Rozpracovaná koncepce rozvoje postdoktorandů, zakomponovaná do koncepce RLZ.
• Konkrétní realizovaná opatření k naplňování
koncepce.
• Počet podpořených pracovníků dalším vzděláváním – min. 30.

Odpovědnost:
Prorektor pro strategii a IT.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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Dílčí cíl 1.3

Výstupy, indikátory:

Realizovat diskusi koncepce
řízení rizik

• Sestavený dotazník k získávání zpětné vazby

Dílčí cíl navazuje na předchozí provedenou analýzu
a vytvořenou základní koncepci řízení rizik na
univerzitě. Hlavní aktivitou bude projednání této
koncepce v širším okruhu zainteresovaných osob
identifikovaných pro jednotlivé úrovně rizik. Součástí cíle je pak nastavení odpovědnostní struktury pro správu registru rizik.

Výstupy, indikátory:
• Koncepce řízení rizik projednaná v poradních

orgánech rektora.
• Nastavená odpovědnostní struktura pro správu
registru rizik.

Odpovědnost:
Prorektor pro strategii a IT.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Dílčí cíl 1.4

Nastavit formální mechanismy
získávání zpětné vazby
k obsahu studijních programů
od zaměstnavatelů

k obsahu studijních programů od zaměstnavatelů.
• Vytipovaní zaměstnavatelé, kteří se budou podílet na hodnocení studijních programů.
• Nastavený systém sběru a vyhodnocení dat.

Odpovědnost:
Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Dílčí cíl 1.5

Pokračovat v modernizaci
vzdělávací infrastruktury
Cílem je dlouhodobý rozvoj a modernizace vzdělávací infrastruktury univerzity pro praktickou
orientaci výuky a pro zajištění jejího dalšího rozvoje prostřednictvím inovace pomůcek pro výuku
a dostupnosti informačních zdrojů a fondů knihovny.

Výstupy, indikátory:
• Počet modernizovaných učeben a laboratoří.
• Počet studentů využívajících infrastrukturu.
• Počet inovovaných prostředků výuky.
• Počet univerzitních licencí informačních zdrojů

a fondů knihovny.
Cílem je zajistit zpětnou vazbu k obsahu studijních
programů ze strany klíčových zaměstnavatelů
absolventů univerzity. Pro identifikované strategické studijní programy (vybrané oblasti vzdělávání
ve vysokém školství) nastavit takové mechanismy,
které poskytnou dostatek informací pro vnější
hodnocení kvality studijních programů.

Odpovědnost:
Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.
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Dílčí cíl 1.6

Pokračovat v implementaci
klíčových opatření ke snižování
studijní neúspěšnosti
Dílčí cíl navazuje na předchozí zmapování příčin
studijní neúspěšnosti a vytvořený soubor klíčových opatření, která povedou ke snížení studijní
neúspěšnosti. Hlavní aktivitou bude projednání
tohoto souboru v poradních orgánech rektora
a dále implementace a zejména vyhodnocení dopadu realizovaných opatření.

Výstupy, indikátory:
• Systém sledování a vyhodnocování studijní ne-

úspěšnosti projednán v poradních orgánech
rektora.
• Zpráva o vyhodnocení dopadů realizovaných
opatření.

Odpovědnost:
Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 2

Diverzita
a dostupnost
Dílčí cíl 2.1

Výstupy, indikátory:

Navrhnout opatření na podporu
studentů se specifickými
potřebami

• Počet podpořených realizátorů CŽV.
• Počet kurzů CŽV z prioritních oblastí.
• Zpráva o vyhodnocení optimalizace kurzů CŽV.

Odpovědnost:
Cílem je identifikovat a konkretizovat vhodné způsoby podpory studentů se specifickými potřebami, jejichž počty na univerzitě neustále stoupají,
a zpracovat návrh forem podpory pro zajištění
identifikovaných potřeb.

Prorektor pro pedagogiku.

Výstupy, indikátory:

Dílčí cíl 2.3

• Seznam aktuálních specifických potřeb.

Formálně ukotvit systém podpory
nadaných studentů

• Počet podpořených studentů se specifickými

potřebami.

Odpovědnost:
Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Cílem je nastavit formální mechanismy systému
podpory na základě identifikace nadaných studentů, u nichž je možno rozvíjet potenciál s ohledem
na podporu jejich znalostí a dovedností.

IP MENDELU, OP VVV.

Výstupy, indikátory:

Dílčí cíl 2.2

Rozvíjet prioritní oblasti
celoživotního vzdělávání
Cílem je rozvoj identifikovaných prioritních oblastí
CŽV na základě provedené analýzy vzdělávacích
potřeb dospělých, seniorů a aplikační sféry. Součástí cíle je podpora rozvoje kompetencí realizátorů CŽV zabývajících se zejména oblastí profesního
vzdělávání.

• Vytvořená metodika podpory nadaných studentů.
• Počet seminářů pro nadané studenty.
• Počet publikací zpracovaných ve (spolu)autorství

studentů.
• Počet podpořených nadaných studentů.

Odpovědnost:
Prorektor pro pedagogiku, kvestorka.

Zdroje financování:
IP MENDELU, vlastní zdroje univerzity, OP VVV.
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Dílčí cíl 2.4

Rozvíjet poradenské služby
v oblastech studia, kariéry,
osobní a sociální situace
Cílem je pokračovat v poskytování individuálních
a skupinových poradenských služeb, a to jak pro
studenty, tak zaměstnance univerzity. Realizace
bude probíhat na základě analýzy vývoje potřeb
jednotlivých forem, resp. oblastí poradenství.

Výstupy, indikátory:
• Počty individuálního a skupinového studijního,

adiktologického a kariérového poradenství.
• Počet realizovaných akcí zaměřených na nabídku
pracovních příležitostí a počet jejich účastníků.
• Počty absolvovaných vzdělávacích aktivit poradenských pracovníků.

Odpovědnost:
Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, CRP, OP VVV.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 3

Internacionalizace
Dílčí cíl 3.1

Dílčí cíl 3.2

Pokračovat v rozvoji mezinárodní
spolupráce zapojením do
mezinárodních sítí, platforem
a projektů

Připravit cílenou marketingovou
kampaň v prioritních teritoriích

Cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce uzavíráním strategických partnerství s univerzitními
i mimouniverzitními subjekty. Na základě takto
uzavřených smluv bude docházet k zahraničním
stážím akademických pracovníků na výzkumných
i komerčních institucích. Z pohledu výzkumu
a vývoje je základním cílem mezinárodní spolupráce zapojení do mezinárodních projektů a přispění
k budování dobrého jména MENDELU na mezinárodní úrovni.

Výstupy, indikátory:
• Počet aktivních účastí v mezinárodních projektech.
• Počet akcí informujících o možnostech zapojení

do mezinárodních projektů.
• Počet nových strategických partnerství.
• Vytvořená informační platforma vyhlášených

výzev mezinárodních projektů.

Odpovědnost:
Prorektor pro internacionalizaci, prorektor pro VaV.

Zdroje financování:
IP MENDELU, CRP, OP VVV, Erasmus+, CEEPUS.

Cílem je udržovat a rozvíjet spolupráci MENDELU
s institucemi a odborníky v prioritních teritoriích
a zároveň přípravou a případnou realizací marketingové kampaně rozvíjet propagaci MENDELU
v zahraničí (též prostřednictvím projektů H2020
přijatých k financování v teritoriích partnerů projektů a rozvojových projektů) a zvýšit atraktivitu
univerzity u potenciálních zahraničních studentů.

Výstupy, indikátory:
• Realizovaná účast na zahraničních veletrzích.
• Realizované propagační akce v zahraničí.
• Vytvořená a realizovaná marketingová kampaň.
• Počet zorganizovaných výběrových řízení pro

potenciální studenty samoplátce v zahraničí.
• Počet samoplátců na univerzitě.

Odpovědnost:
Prorektor pro internacionalizaci.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.
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Dílčí cíl 3.3

Výstupy, indikátory:

Provést analýzu výsledků
U-Multirank a zpracovat návrhy
opatření vyplývajících
z mezinárodního srovnání

• Počet realizovaných studentských mobilit.
• Počet realizovaných akademických mobilit.
• Počet realizovaných hostování zahraničních

odborníků a pedagogů.
• Počet uskutečněných jazykových kurzů.
• Počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce.

Cílem je provést porovnání univerzity s obdobnými
univerzitami v rámci výsledků poskytovaných
U-Multirank v jednotlivých oblastech její činnosti
a na základě tohoto porovnání navrhnout opatření
na další rozvoj v klíčových oblastech.

Odpovědnost:
Prorektor pro internacionalizaci.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV, Erasmus+, CEEPUS.

Výstupy, indikátory:
• Provedená srovnání MENDELU s obdobnými

univerzitami v rámci U-Multirank.
• Navržená opatření na rozvoj MENDELU v klíčových oblastech činnosti.

Odpovědnost:
Prorektor pro strategii a IT.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

Dílčí cíl 3.4

Podpořit multikulturní prostředí
na univerzitě
Cílem je rozvíjet multikulturní prostředí na univerzitě podporou působení zahraničních odborníků
a pedagogů, zvyšováním mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností studentů a zaměstnanců univerzity díky uskutečněným mobilitám v zahraničí a jazykovou přípravou pracovníků univerzity.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 4

Relevance
Dílčí cíl 4.1

Výstupy, indikátory:

Nastavit formální mechanismy
zapojení odborníků z praxe do
výuky

• Zapojení se do pracovních skupin Excelentní věda

Cílem je identifikovat a nastavit mechanismy efektivního zapojení odborníků z praxe do výuky a do
přípravy profesně zaměřených studijních programů
v kontextu novely zákona o vysokých školách.

Výstupy, indikátory:

a Evropské špičkové školství v rámci RIS JmK.
• Schválené projektové fiše Akčního plánu RIS JmK.
• Participace na společných tématech spolupráce
RIS JmK a vysokých škol v kraji.

Odpovědnost:
Prorektor pro pedagogiku, prorektor pro VaV.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

• Počet zapojených externích odborníků z praxe ve

výuce.
• Počet externích odborníků zapojených do příprav

studijních programů zaměřených na praxi.

Odpovědnost:
Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.

Dílčí cíl 4.2

Pokračovat v aktivním zapojování
se do aktivit spojených s RIS JmK

Dílčí cíl 4.3

Nastavit systém spolupráce
s absolventy
Cílem je rozvíjet mechanismy podpory spolupráce
s absolventy a vytvořit systém pro širší zapojení
absolventů do spolupráce v identifikovaných oblastech zájmu (budování značky univerzity, nabídky praxí, stáží a pracovních příležitostí, získávání
zpětné vazby při zajišťování kvality).

Výstupy, indikátory:
• Návrh systému spolupráce s absolventy.
• Počet spolupracujících absolventů.

Hlavním cílem je pokračovat v aktivním zapojení
univerzity do struktur a projektů v regionu, zejména do Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

• Počet podpořených akcí s absolventy.

Odpovědnost:
Prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU, OP VVV.
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Dílčí cíl 4.4

Rozvíjet spolupráci s národními
a regionálními partnery
Cílem je podpořit stávající výzkumná partnerství
s externími subjekty na regionální i národní úrovni
prostřednictvím zavedení systému evidence partnerských smluv. To nejen umožní udržování přehledu o dosavadní spolupráci a společných projektech, ale především usnadní výzkumníkům kontakt
s externími subjekty a navázání na stávající spolupráci nebo rozšíření spektra této spolupráce o nové
oblasti.
Součástí cíle je také podpora dalšího rozvoje spolupráce se středními školami za účelem efektivnější propagace a nabídky studijních programů.

Výstupy, indikátory:
• Návrh systému evidence partnerských smluv.
• Počet partnerství se středními školami.

Odpovědnost:
Prorektor pro VaV, prorektor pro pedagogiku.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 5

Kvalitní a relevantní
výzkum, vývoj
a inovace
Dílčí cíl 5.1

Dílčí cíl 5.2

Pokračovat v podpoře
excelentních týmů

Pokračovat ve zvyšování
projektové absorpční kapacity
MENDELU

Cílem je podpořit excelentní vědecko-výzkumné
týmy MENDELU, a to odbornou přípravou akademických pracovníků a doktorandů pro práci
v oblasti řízení vědecko-výzkumných aktivit nebo
vytvořením nezbytně nutného zázemí pro zpracování návrhů projektů, a to především do externích
(zejm. zahraničních) grantových agentur.

Výstupy, indikátory:
• Vytvořený systém odborné přípravy pracovníků

•
•
•
•

a studentů pro zpracování návrhů projektů do
externích grantových agentur a řízení VaV.
Soubor metodických materiálů pro zpracování
návrhů projektů.
Počet podaných a řešených projektů v mezinárodních programech VaV, především H2020.
Počet podaných a řešených projektů v národních
grantových agenturách.
Počet a kvalita výstupů tvůrčí činnosti.

Odpovědnost:
Prorektor pro VaV.

Zdroje financování:
IP MENDELU, CRP, OP VVV.

Cílem bude především prakticky ověřit metodiku
přípravy, řešení a finalizace velkých (univerzitních)
projektů se zaměřením zejména na operační programy. Součástí aktivit bude organizace školení
k jednotlivým výzvám, rozesílání Newsletteru VaV
a také zveřejňování metodických pokynů k výzvám
na webu Podpora projektových skupin.

Výstupy, indikátory:
• Počet proškolených osob k projektovým výzvám.
• Počet podpořených osob prostřednictvím News-

letteru VaV.
• Počet metodických pokynů zveřejněných na
webu Podpora projektových skupin.

Odpovědnost:
Prorektor pro VaV.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

19

20

PLÁN REALIZACE
STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
PRO ROK 2017

Dílčí cíl 5.3

Ověřit funkčnost zavedeného
systému řízení vztahů s firmami
Cílem je ověřit systém řízení vztahů s firmami,
zavedený v uplynulém období na univerzitě prostřednictvím CTT. Funkčnost zavedeného systému
řízení vztahů s firmami bude ověřena anketním
šetřením, jehož výsledkem budou návrhy na využití a rozvoj tohoto systému. Vybrané údaje z databáze firem spolupracujících s MENDELU budou
pravidelně uveřejňovány pro pracovníky MENDELU,
aby bylo usnadněno případné navázání na předchozí spolupráci a její další rozvoj.

Výstupy, indikátory:
• Metodika zveřejňování vybraných údajů z data-

báze firem spolupracujících s MENDELU.
• Zpráva o výsledcích anketního šetření k systému
řízení vztahů s firmami.

Odpovědnost:
Prorektor pro VaV.

Zdroje financování:
IP MENDELU.

prioritní cíle
a dílčí cíle
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PRIORITNÍ CÍL 6

Rozhodování založené
na datech
Dílčí cíl 6.1

Dílčí cíl 6.2

Pokračovat v přizpůsobování
hardwarové architektury

Modernizovat ICT pro podporu
relevantních rozhodovacích
procesů

S ohledem na technologický vývoj bude univerzita
pokračovat v úpravách stávajícího nastavení
hardwarové architektury, tj. v určení typů, počtů
a vzájemných vazeb HW komponent v kontextu
jejich průběžného doplňování a rozšiřování.

Výstupy, indikátory:
• Inovovaná hardwarová architektura.

Odpovědnost:
Prorektor pro strategii a IT, kvestorka.

Zdroje financování:

Cílem modernizace ICT na univerzitě bude v roce
2017 především zjednodušení pracovní náročnosti obsluhy jednotlivých administrativních agend.
Dále budou postupně doplňovány dílčí aplikace
Univerzitního informačního systému, které umožní
sumarizaci existujících dat a další práci s nimi.
Součástí cíle je také dokončení systémové integrace nově implementovaných systémů a provedení
ověření jejich funkčnosti. Dále budou implementovány nové dílčí agendy (např. agenda cestovních
příkazů) do stávajících IS a bude postupně zprovozňováno obchodní centrum univerzity, které
umožní realizaci veškerých plateb elektronickou
cestou.

IP MENDELU, vlastní zdroje univerzity, OP VVV.

Výstupy, indikátory:
• Inovovaná aplikace elektronické spisové služby.
• Počet úprav provedených v IS umožňujících su-

marizaci dat.
• Počet nových agend implementovaných v IS.

Odpovědnost:
Prorektor pro strategii a IT.

Zdroje financování:
IP MENDELU, CRP, OP VVV.
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PRIORITNÍ CÍL 7

Efektivní financování
Dílčí cíl 7.1

Dílčí cíl 7.2

Podpořit rozvoj účelových
zařízení univerzity

Modernizovat univerzitní kampus
a infrastrukturu MENDELU

Cílem je posilovat využití účelových zařízení ve
všech oblastech činnosti univerzity a rozvíjet a podporovat obnovu materiálně-technické základny
školních podniků a SKM. Součástí cíle je vytvořit
plán a zajistit realizaci zvyšování kvalifikace zaměstnanců účelových zařízení. Cílem je rovněž realizovat
prezentační akce za účelem zvyšování povědomí
veřejnosti o aktivitách účelových zařízení.

Modernizace univerzitního kampusu je kontinuální
aktivitou. V roce 2017 se univerzita zaměří
na dokončení rozšíření infrastruktury ÚVIS započaté v roce 2016 a dále po schválení akcí a získání
finančních prostředků na zahájení rekonstrukce
objektu C v Lednici, rekonstrukci velkokapacitních
poslucháren v objektu Q a přípravu projektové
dokumentace pro rekonstrukci síťové infrastruktury v objektech A, B, C v areálu Brno-Černá Pole.
Součástí cíle je realizace dalších drobných stavebních akcí, včetně akcí reagujících na aktuální neplánované potřeby.

Výstupy, indikátory:
• Počet absolvovaných člověkohodin kurzů, semi-

•
•
•
•

nářů, konferencí a exkurzí ke zvýšení kvalifikace
zaměstnanců účelových zařízení.
Objem realizovaných investičních akcí.
Objem oprav investičního majetku.
Počet realizovaných studentohodin v účelových
zařízeních.
Počet prezentačních akcí a počet jejich účastníků.
Vytvořený plán zvyšování kvalifikace zaměstnanců účelových zařízení.

Výstupy, indikátory:
• Dokončená akce Stavební úpravy pro rozšíření

infrastruktury ÚVIS v objektu A.
• Zahájená rekonstrukce objektu C v Lednici.
• Rekonstruované velkokapacitní posluchárny

Prorektor pro účelová zařízení, kvestorka.

v objektu Q.
• Technicko-ekonomické zhodnocení a návrh etapizace pro rekonstrukci strukturované kabeláže
a výměny aktivních prvků v budovách A, B, C.
• Realizované plánované drobné stavební akce
a akce reagující na aktuální neplánované potřeby.

Zdroje financování:

Odpovědnost:

Vlastní zdroje univerzity, program MŠMT 133 21K
Rozvoj a obnova materiálně technické základny
MENDELU, Program rozvoje venkova.

Kvestorka, prorektor pro strategii a IT.

•

Odpovědnost:

Zdroje financování:
Systémové dotace MŠMT, OP VVV, vlastní zdroje
univerzity.
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Seznam zkratek
CEEPUS

Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální
spolupráci v rámci sítí univerzit (Central European Exchange Program
for University Studies)

CRP

Centralizovaný rozvojový projekt

CTT

Centrum transferu technologií

IP MENDELU

Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2016–2018

HW

hardware

H2020

HORIZONT 2020

MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

OP VVV

operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

RIS JmK

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

SKM

Správa kolejí a menz

ÚVIS

Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb

VaV

výzkum a vývoj
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