Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní
ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28-.0227)
Účelem projektu je naplnit strategickou vizi danou Dlouhodobým záměrem MU 2011–2015
(i stejným dokumentem na úrovni fakulty) v oblasti rozvoje graduálního a postgraduálního studia
ekonomických disciplín, tj. propojení špičkových AV a IT technologických prvků na inovaci
standardů studia po vzoru prestižních zahraničních ekonomických VŠ. Cílovou skupinou jsou
studenti graduálního i postgraduálního studia a v menší míře i akademičtí pracovníci. Se zapojením
silného partnera s finančním příspěvkem jsou inovovány především předměty povinné a povinně
volitelné s cílem modifikace profilu absolventa s ohledem na potřeby trhu práce a praxi v ČR i
zahraničí. Globálním cílem projektu je propojení spolupráce domácích a zahraničních expertů
z oblasti socioekonomických věd s možností poskytnout studentům špičkové zázemí pro studium.
Realizační tým je složený ze zástupců špičkových pracovišť žadatele a partnera (MU a UK)
a vybraných externích/zahraničních odborníků.
Cíle projektu
Globálním cílem projektu je upravit výuku socioekonomických věd v souladu s mezinárodními
standardy včetně zabezpečení adekvátních vnitřních systémů pro dlouhodobou evaluaci a hodnocení
výuky. Globálního cíle je dosaženo naplněním následujících dílčích cílů:
1. Zabezpečení diverzifikace studijních programů formou dalšího rozvoje technického a
materiálního zázemí pro studium na graduálním i postgraduálním stupni;
2. Zavedení moderních metod a mezinárodních standardů výuky v oblasti socioekonomických
věd s pomocí silného projektového partnera;
3. Podpoření diverzity jednotlivých studijních oborů formou různých nástrojů
internacionalizace včetně většího zapojení zahraničních odborníků na tvorbě nových
studijních materiálů a mobilit studentů (především zahraniční odborné exkurze);
4. Spolupráce mezi různými pracovišti univerzity na rozvoji předmětů umožňujících širokou
uplatnitelnost na různých studijních oborech napříč fakultami-podpora mezioborovosti
studia;
5. Ve spolupráci s partnerem podpořit vazbu jednotlivých studijních oborů na požadavky praxe
(inovace profilu absolventa);
6. Zavedení systému pro sledování výkonových indikátorů umožňující sledování kvality
studijních programů (zavedení vnitřních a vnějších výkonových indikátorů ad.).
Klíčové aktivity
1. Inovace systému elektronické podpory výuky
2. Implementace mezinárodních standardů v graduálním i postgraduálním studiu
3. Podpora výuky v oblasti neziskového sektoru
4. Podpora odborných exkurzí v graduálním studiu
5. Využití moderních informačních databází pro inovace graduálních i postgraduálních
studijních oborů
6. Realizace workshopů a letních škol se zapojením zahraničních expertů
7. Zavedení systému vnitřních a vnějších výkonových indikátorů

