Aktualizace dlouhodobého záměru FMV na rok 2008
Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti
Propagace a realizace akreditovaného magisterského programu Economics of
International Trade and European Integration
Zvýšit počet odborných předmětů nabízených v cizím jazyce a udržet vysoký počet
zahraničních hostujících profesorů
Podpořit rozvoj mezinárodních mobilit vytvořením vlastního stipendijního programu
(využít prostředků z Nadace Milana Jurčeky a jiných darů ze soukromé sféry).
Připravit a realizovat alespoň dvě mezinárodní letní univerzity.
Studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání
Aktualizovat informační brožuru o fakultě v české a anglické verzi a využít ji k
propagaci možností studia na FMV.
Dokončit učební pomůcky v e-learningové podobě pro využití v kombinované nebo
distanční formě studia v navazujícím magisterském oboru Cestovní ruch a ve
vybraných vedlejších specializacích.
Zajistit další rozvoj programů celoživotního vzdělávání v následujících oblastech:
o posílit jazykovou kompetenci akademických a administrativně technických
pracovníků jejich zařazením do příslušných vzdělávacích programů v souladu
s plánem personálního rozvoje,
o uskutečnit ve spolupráci s Výpočetním centrem proškolení pracovníků v práci
s novými informačními systémy (studijní a ekonomický informační systém),
o posílit v souladu s plánem personálního rozvoje kompetenci začínajících
vysokoškolských učitelů v oblasti didaktických metod,
o spolupracovat na přípravě a realizaci programu Univerzita třetího věku,
o aktualizovat nabídku programů celoživotního vzdělávání pro veřejnost,
ucházet se o další vzdělávací projekty financované zejména ze zdrojů ESF.
Vytvořenou elektronickou databázi absolventů Fakulty obchodní a Fakulty
mezinárodních vztahů využít ve spolupráci s celoškolským Rozvojovým a
poradenským centrem k aktivizaci kontaktů s absolventy.
Spolupracovat s prorektorem pro pedagogickou činnost na realizaci rozvojového
projektu integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia.
Rozvoj vědy a výzkumu, publikačních aktivit
Podpořit a ocenit publikační aktivity akademických pracovníků a doktorandů, zejména
odborné stati uveřejněné v impaktovaných vědeckých časopisech a vědecké
monografie publikované v cizím jazyce.
Zintenzivnit práci školitelů s doktorandy a zapojení doktorandů do publikačních aktivit,
využít v této souvislosti možností plynoucích z výzkumného záměru fakulty.
Vyhodnotit stávající obsah doktorských studijních programů realizovaných na fakultě,
příčiny studijní neúspěšnosti.
Spolupráce s podnikatelskými subjekty a státní správou
Pokračovat v získávání dodatečných zdrojů pro stipendijní programy a ocenění
akademických pracovníků, kteří ve svém oboru dosáhli vynikajících výsledků.
Vytvořit a prezentovat systém Partnerů FMV,
Zintenzivnit zapojení zástupců podnikatelské sféry a institucí státní správy do
interního hodnocení fakulty včetně hodnocení studijních programů.

Rozvoj lidských zdrojů
Pokračovat v systému řízení kvalifikačního a osobního rozvoje akademických a
administrativně technických pracovníků (opětovně provést pracovní hodnocení a
sestavit plán pro příští rok).
Stimulovat rovnoměrnější zapojení kateder a akademických pracovníků do vědeckovýzkumné činnosti jako běžnou součást plnění plánu osobního a kvalifikačního
rozvoje každého jednotlivce.
Rozvoj informačních technologií a materiálně technické základny
Pokračovat v obnově mobiliáře kanceláří fakulty podle vytvořeného standardu.
Aktualizovat a upravit webové stránky fakulty tak, aby nabízely komplexní informační
servis pro studenty a veřejnost, rozšířit informace v anglické verzi.
Vyhodnotit dopad přechodu na systém evropských kreditů do výkonů, provést
případnou optimalizaci nabízených forem předmětů a specializací.
Vyhodnotit vývoj doplňkové činnosti na fakultě.

