Aktualizace dlouhodobého záměru FMV na rok 2007
Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti
Realizace programu Erasmus Mundus: M.A.Degree in Economics of International
Trade and European Integration.
Zvýšit počet odborných předmětů nabízených v cizím jazyce, a to jak pro studenty
FMV, tak pro zahraniční studenty studující na VŠE.
Zvýšit počet zahraničních hostujících profesorů.
Podpořit rozvoj mezinárodních mobilit formou vyhledávání a vytváření stipendijních
programů (využít v této souvislosti zejména nadační fondy a programy vytvářené ve
spolupráci s podnikatelskou sférou).
Připravit a realizovat alespoň dvě letní university.
Studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání
Připravit systém vnitřního hodnocení fakulty, připravit se na reakreditaci habilitačních
a jmenovacích řízení.
Připravit učební pomůcky v e-learningové formě pro využití kombinované nebo
distanční formy studia v navazujícím magisterském oboru Cestovní ruch a ve
vybraných vedlejších specializacích.
Zajistit další rozvoj programů celoživotního vzdělávání v následujících oblastech:
posílit jazykovou kompetenci akademických a administrativně technických
pracovníků jejich zařazením do příslušných vzdělávacích programů v souladu
s plánem personálního rozvoje,
vytvořit kvalifikační standard pro akademické a administrativně technické
pracovníky pro oblast práce s informačním systémem a připravit plán
proškolení pracovníků a realizovat jej,
pokračovat v rozvoji kompetence začínajících vysokoškolských učitelů v
oblasti didaktických metod,
rozšířit zapojení fakulty do programu Univerzity 3. věku,
pokračovat v realizaci programů celoživotního vzdělávání pro podnikatelskou
sféru a státní správu,
ucházet se o další vzdělávací projekty realizované zejména ze zdrojů ESF.
Aktivizovat práci s absolventy, důsledně monitorovat uplatnění absolventů na trhu
práce a výsledky vyhodnocovat.
Spolupracovat s prorektorem pro pedagogickou činnost na realizaci rozvojového
projektu integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia.
Rozvoj vědy a výzkumu, publikační aktivity
Podpořit a ocenit publikační a konferenční aktivity akademických pracovníků a
doktorandů, a to zejména publikace v impaktovaných vědeckých časopisech.
Stimulovat intenzitu podávání žádostí o tuzemské a mezinárodní vědecko-výzkumné
granty, a to zejména u doktorandů a akademických pracovníků těsně po ukončení
doktorského studia.
Aktivně zapojovat vědecké a akademické pracovníky do realizace 6. rámcového
programu a přípravy 7. rámcového programu.
V případě, že fakulta nezíská v roce 2006 výzkumný záměr, vytvořit menší tým
řešitelů, který by připravil v rámci interní vědecko-výzkumné činnosti projekt nový.
Zefektivnit vyhledávání grantů a poskytovat pomoc při vytváření výzkumných týmů
mezioborového charakteru.
Rozšířit počet vědeckých konferencí pořádaných nebo spoluorganizovaných fakultou,
zapojit rovnoměrněji katedry do těchto aktivit.

Spolupráce s podnikatelskými subjekty a státní správou
Vytvořit a prezentovat ucelenou nabídku služeb FMV pro podnikatelské subjekty v
oblasti vzdělávacích programů, vědecko-výzkumné a expertizní činnosti.
Rozvinout spolupráci s institucemi státní správy, se kterými existují rámcové dohody
o spolupráci, a doplnit stávající dohody aktualizací pro rok 2007 realizovanou na
úrovni fakulty.
Rozvinout systém oceňování nejlepších studentů včetně studentů doktorského
programu a pokračovat v získávání zdrojů ze soukromé sféry pro tyto aktivity.
Zintenzivnit zapojení zástupců podnikatelské sféry a institucí státní správy do
interního hodnocení fakulty včetně hodnocení studijních programů.
Vytvořit systém Partnerů FMV.
Rozvoj lidských zdrojů
Pokračovat v systému řízení kvalifikačního a osobního rozvoje akademických a
administrativně technických pracovníků, opětovně provést pracovní hodnocení a
pokračovat v pobídkách zaměřených na kvalifikační rozvoj a stimulaci publikačních
aktivit v impaktovaných časopisech.
Systematicky vyhodnocovat vývoj věkové a kvalifikační struktury akademických
pracovníků.
Rozvoj materiálně technické základy a informačního systému, využití zdrojů
Spolupracovat s kvestorátem a vedením VŠE na objektivizaci standardů vybavení
pracovišť tak, aby mohly být využity při tvorbě rozpočtu VŠE.
Dokončit vybavení rekonstruované zasedací místnosti FMV.
Zajistit vybavení nábytkem a elektroinstalacemi v místnosti č. 25X tak, aby vznikla
víceúčelová zasedací místnost vhodná i pro interní vzdělávání a fakulta zhodnotila
počítačové vybavení získané z rozvojového projektu MŠMT,
Vytvořit účelnou anglickou verzi nových webových stránek fakulty.
Vyhodnotit dopad přechodu na systém evropských kreditů do výkonů, provést
optimalizaci nabízených forem předmětů a specializací.
Vyhodnotit vývoj doplňkové činnosti na fakultě.

