
 
Masarykova univerzita 4.0 

(reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418) 

 

Projekt míří ke zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě s ohledem na trendy 

trhu práce, pokročilé technologie, nároky heterogenní studentské obce a potřeby společnosti. 

Rozvíjí strategické oblasti a důrazem na výraznou kvalitativní změnu přibližuje univerzitu 

standardům v EU. Cílem je dosažení relevance studijní nabídky, rozvoj hodnocení kvality 

programů, vyšší kompetence lidských zdrojů a rozvoj příležitostí ke studiu. Projekt je 

komplementární k ERDF projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání 

SIMU+ (reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416). 

 

Základním východiskem projektu jsou národní a evropské strategické dokumenty, které definují 

cílové skupiny a problémy celého vzdělávacího systému. Projekt následuje Strategii Evropa 

2020 a Strategii vzdělávací politiky 2020, adaptací studia na nové podmínky přispívá i k výzvám 

iniciativy Průmysl 4.0. S ohledem na priority kraje projekt reaguje na Strategii rozvoje lidských 

zdrojů JmK v opatřeních Vysokoškolská vzdělanost občanů v regionu a Excelence a internacio-

nalizace vysokých škol, vychází i ze Strategie rozvoje JmK 2020 (SC Zvýšit vzdělanost obyvatel 

kraje a prohloubit její vazbu na trh práce), Programu rozvoje JmK 2014-2017 a strategie RIS3. 

 

Projekt sleduje otevřenost, internacionalizaci, modernizaci a technologický upgrade studijních 

oborů s ohledem na potřeby zaměstnavatelů, se kterými chce zahájit doposud limitovaný 

systémový dialog. Zvyšuje kulturní heterogenitu prostředí a to včetně opatření pro postavení 

menšin a jazykové vzdělávání. Nabízí zatím nevyužitý potenciál absolventů jako součásti 

hodnocení studijních programů. Významnou částí projektu je vazba na novelu VŠ zákona a 

zavedení institucionální akreditace – projekt transformuje MU do role garanta kvality studia. 

 

Členění projektu do tematických celků s odkazem na aktivity výzvy: 

 

 

  

  

Kvalita studia 
a relevance 
vzdělávání 

aktivity výzvy 

2, 3, 5, 8 

 

Příležitosti 
pro studium a 
uplatnitelnost 

absolventů 

aktivity výzvy 

6, 7, 4  

 

Kompetence 
lidských 
zdrojů 

aktivity výzvy 

2, 9 

řízení projektu ke zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na trendy trhu práce, 
pokročilé technologie, nároky heterogenní studentské obce a potřeby 

společnosti 



 

 

Projektový záměr je reakcí na 8 z 11 strategických priorit Masarykovy univerzity ukotvených 

v Dlouhodobém záměru Masarykovy univerzity na léta 2016 - 2020 a zároveň míří na všechny 

aktivity stanovené výzvou napříč všemi specifickými cíli. Vzhledem k takto širokému 

obsahovému pojetí jsou aktivity projektu rozčleněny do tří tematických celků (viz předchozí 

schéma), které slučují agendy naplňující vždy jeden dílčí cíl. 

 

Cílem celku Kvalita studia a relevance vzdělávání je: 

- zvýšení relevance studia pro potřeby trhu práce a rozvoj programů zaměřených na praxi, 

- internacionalizační aktivity s vybranými partnery v EU s cílem zkvalitnit výuku, 

- rozvoj transparentního systému hodnocení a zabezpečení kvality programů. 

 

Cílem celku Příležitosti pro studium je: 

- založení poradenství a asistenční služby pro zajištění rovných příležitostí na podporu 

osob se specifickými potřebami a z etnických minorit, 

- snižování studijní neúspěšnosti, 

- komunikace se zaměstnavateli a zvyšování uplatnitelnosti absolventů. 

 

Cílem celku Kompetence lidských zdrojů je: 

- rozvoj pedagogických kompetencí, 

- posílení jazykové vybavenosti vyučujících, 

- vytvoření školení pro vyšší efektivitu řízení a posílení leadershipu na VŠ. 

 

Rozdělení klíčových aktivit projektu: 

 

Opatření klíčových aktivit 2-4 jsou zaměřena na transformaci stávajících a tvorbu nových 

studijních programů, které reagují na aktuální vzdělávací a společenské potřeby a odpovídají 

požadavkům zaměstnavatelů na dostatek praktických a vysoce odborných znalostí. Hodnocení a 

zajišťování kvality studijních programů je řešeno systémově rozvojem transparentních nástrojů 

pro monitoring studijních programů a s ohledem na zahraniční trendy. 

 

Klíčová aktivita 5 se zaměřuje na posílení rovných příležitostí, otevřenost univerzitního 

prostředí všem skupinám studentů včetně minorit, opatření pro snižování studijní neúspěšnosti a 

zvyšování uplatnitelnosti absolventů. 

KA 1 Řízení projektu 

KA 2 Relevance studijní nabídky pro trh práce 

KA 3 Zajišťování a hodnocení kvality 

KA 4 Mezinárodní spolupráce 

KA 5 Rovné příležitosti pro studium a uplatnitelnost 

KA 6 Kompetence lidských zdrojů 



 

 

Klíčová aktivita 6 cílí na podporu rozvoje pedagogických kompetencí pro práci s heterogenní 

skupinou studentů a dále rozvoj jazykových kompetencí, které posilují možnosti využití 

konceptu internacionalization at home. Součástí je zvyšování znalosti řídících a dalších 

pracovníků v oblasti analytické a koncepční. 

 

V rámci Klíčové aktivity 2 budou na Ekonomicko-správní fakultě MU modernizovány 

následující obory navazujícího magisterského studia: 

- Veřejná ekonomika a správa, 

- Veřejná správa - Administration Publique, 

- Podniková ekonomika a management. 

 

Modernizace zmíněných oborů nese zejména tyto atributy: 

- Zavedení nových metod výuky se zapojením příslušných technologií v rekonstruovaných 

prostorách fakulty včetně příslušných studijních materiálů,  

- Zavedení specializovaných výukových metod vázaných na možnosti využití simulačních 

technologií, 

- Zavedení povinných praxí na prvních čtyřech oborech fakulty (vazba na širší strategické 

aktivity fakulty, možnost využití výstupů projektu pro další obory, využití již stávajících 

OP VK výstupů ad.), 

- Zapojení odborníků z praxe do modernizace studijních oborů – spolupráce s partnery 

fakulty na tvorbě studijních materiálů, zavádění povinné praxe ad., 

- Změna profilu absolventa a provedení prodloužení akreditace, 

- Využití modernizace pro zvýšení zájmu o studium na fakultě – naplňování strategických 

priorit fakulty cílených na posílení zájmu o navazující magisterské studium ze strany 

absolventů bakalářského studia z jiných VŠ, 

- Posílení spolupráce se zaměstnavateli – provádění změn při diskusi s partnery, zapojení 

partnerů do tvorby studijních materiálů, zvýšení spolupráce při realizaci závěrečných 

prací (součást prováděné praxe ad.). 

 

Klíčová aktivita 4 se na ESF MU projeví prohloubením spolupráce se zahraničními institucemi 

v oblasti společných studijních programů (joint/double degree), jmenovitě s následujícími: 

- Université de Rennes 1, Rennes, Francie 

- Huddersfield University Business School, Huddersfield, Velká Británie 

- Universita del Piemonte Orientale, Alessandria,Itálie 

- University of Tampere, Finsko 

 

V souladu se základními strategickými dokumenty (Dlouhodobý záměr MU 2016-2020 a 

Dlouhodobý záměr ESF MU 2016-2020) chce ESF MU v rámci aktivit v oblasti 

internacionalizace výrazně podpořit pověst prestižního vysokoškolského pracoviště s 

mezinárodním potenciálem v oblasti ekonomických věd. V rámci aktivit projektu tak dojde 

k výraznému posílení dlouhodobě plánovaných spoluprací, které umožní konzultovat strukturu 

výuky se špičkovými domácími i zahraničními akademickými pracovníky. Výstupem projektu 

zde budou podpisy dohod o spolupráci, které na základě provedených obsahových a 

organizačních změn umožní mobilitu studentů v navrhované oborové specializaci s možností 

uznání významné části studia na partnerské univerzitě. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 200 377 607 Kč. 

Rozpočet aktivit realizovaných ESF MU dosahuje výše 10 505 982 Kč. 

Spolufinancování ESF MU činí 525 299 Kč. 

 

Období realizace projektu: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2022 


