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Posláním mezifakultního projektu Centrum ekonomických a právních studií MU je vznik nové
interdisciplinární platformy řešící praktické aspekty ekonomických a právních témat a podporující
vzájemnou spolupráci mezi Ekonomicko-správní fakultou MU, Právnickou fakultou MU a subjekty
z veřejného i soukromého sektoru. Cílem je akcentovat a zefektivnit přenos poznatků mezi praxí a
oběma fakultami vytvořením komunikační platformy efektivně reagující na rychle se měnící
podmínky na trhu, které jsou následně promítnuty do požadavků organizací veřejného i soukromého
sektoru vůči absolventům i akademickým pracovníkům vysokých škol.
Studentům v bakalářském a magisterském studiu napomůže Centrum zajistit lepší dostupnost
praktických informací k odborným tématům, s nimiž se setkávají v průběhu studia vybraných
předmětů a také při zpracovávání diplomových prací. Doktorským studentům a akademickým
pracovníkům umožní rozšíření palety znalostí využitelných v jejich odborném rozvoji.
Mezi výstupy projektu patří především:
•
•

•
•

webový portál www.ceps.muni.cz;
organizace workshopů a seminářů vhodně doplňujících na fakultách již etablované
vzdělávací aktivity a akcentujících aktuální odborná témata, na jejichž nastavení se budou
aktivně podílet partneři projektu;
kooperace při zadávání a řešení bakalářských diplomových a magisterských diplomových,
příp. i disertačních prací;
koordinace praxí a stáží u partnerských institucí.

Činnost Centra je realizována prostřednictvím odborných modulů, v rámci nichž budou realizovány
výše uvedené výstupy doplňující již etablované vzdělávací aktivity a akcentující aktuální odborná
témata. Na všech výše zmíněných aktivitách se podílí partneři projektu z řad subjektů veřejného a
soukromého sektoru, kteří mohou nabídnout v rámci nezbytné komplexnosti praktický pohled na
zkoumané oblasti. Cílem projektu a tedy ani jednotlivých modulů naopak není vytvářet teorii k výše
uvedeným oblastem ani ji jakkoli ovlivňovat, nýbrž umožnit propojení praktických zkušeností s
teoretickým zázemím, které v mnoha případech není jednotné. Projekt v žádném případě nesměřuje
k evaluaci teoretických přístupů, ale vhodným způsobem se pokouší zprostředkovat praktické
zkušenosti mající vazbu na oblasti řešené moduly.

