Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+
(reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416)
Projekt SIMU+ si klade za cíl vybudovat či modernizovat vzdělávací infrastrukturu MU.
Prostřednictvím investiční podpory strategických aktivit realizovaných v rámci
komplementárního ESF projektu MUNI 4.0 (výzva č. 02_16_015 pro VŠ) projekt povede ke
zvýšení kvality výuky a její relevance pro potřeby trhu práce a zpřístupnění vysokoškolského
prostředí znevýhodněným skupinám. Realizací projektu dojde k vybudování, modernizaci a
vybavení prostor určených zejména pro potřeby praktické výuky a současně k investiční podpoře
aktivit směřujících ke zvýšení relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce či
praxe. Důraz bude kladen i na zajištění technologických podmínek inkluzivního vzdělávání.
V projektu je realizováno deset klíčových aktivit, z nichž KA1 se věnuje řízení projektu, KA2 KA9 jsou zaměřeny na aktivitu č. 2 ERDF výzvy "Infrastrukturní zajištění výuky" a KA10 je
realizována v rámci aktivity č. 3 ERDF výzvy "Zpřístupnění vysokoškolského prostředí".
Klíčová aktivita 3 (KA 3) předkládaného projektu představuje investiční podporu aktivit
Ekonomicko-správní fakulty MU realizovaných v rámci komplementárního strategického ESF
projektu (KA 2 - Relevance studijní nabídky pro trh práce a KA 6 - Kompetence lidských
zdrojů). V rámci ESF projektu je mimo jiné plánována modernizace tří studijních oborů na ESF
MU, které byly vybrány v rámci několikastupňového hodnocení napříč MU. Prostřednictvím
realizace KA 3 dojde k vybudování nezbytného zázemí, které bude společné pro tři inovované
studijní obory (Veřejná ekonomika a správa, Veřejná správa (Administration Publique),
Podniková ekonomika a management) a pro vybrané celouniverzitní aktivity v rámci ESF
projektu (aktivity Centra jazykového vzdělávání MU a Centra rozvoje pedagogických
kompetencí MU).
Hlavním cílem KA 3 je vytvořit maximálně funkční a technologicky vybavené výukové
prostory pro realizaci výuky v její modernizované podobě. Důraz bude kladen i na využití AVT
a ICT techniky a moderních prezentačních a zobrazovacích nástrojů pro zkvalitnění vzdělávací
činnosti a následování moderních výukových trendů a metod.
Výstupem KA 3 bude komplexní rekonstrukce plánovaných prostor a jejich výrazná
technologická inovace. Jedná se celkem o 20 výukových místností, přičemž ze tří stávajících
učeben vzniknou dvě experimentálně-simulační laboratoře. V dlouhodobém horizontu budou
rekonstruované prostory využívány rovněž všemi zbylými studijními obory, které jsou aktuálně
na ESF MU akreditovány.
Projekt prostřednictvím KA 3 navazuje na projekty OP VK realizované na ESF MU v minulém
programovém období, jejichž obsahem nebylo výraznější zkvalitnění zázemí pro výuku. Nebyly
vytvářeny ani speciální výukové prostory, jakými jsou nyní plánované experimentálně-simulační
laboratoře, které by výuku ještě více zkvalitnily, zmodernizovaly a posunuly dále.
Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 1 164 088 037 Kč.
Celkové způsobilé výdaje klíčové aktivity č. 3 (ESF MU) činí 62 042 604 Kč.
Vlastní financování žadatele v rámci klíčové aktivity č. 3 činí 3 102 130 Kč.
Období realizace: 1. 1. 2016 – 30. 9. 2022

