Aktualizace Dlouhodobého záměru FMV na rok 2006
Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti
Vytvořit podmínky pro přípravu akreditace programu M.A.Degree in Economics of
International Trade and European Integration
Zvýšit počet odborných předmětů nabízených v cizím jazyce
Vytvořit motivační systém pro odměňování učitelů vyučujících odborný předmět v
cizím jazyce v kurzech s účastí zahraničních studentů
Podpořit výjezdy učitelů FMV na zahraniční přednáškové pobyty (zejména s využitím
programů Sokrates a Leonardo da Vinci)
Podpořit účast zahraničních hostujících profesorů ve výuce.
Podpořit rozvoj mezinárodních mobilit zejména v doktorském studijním programu.
Připravit a realizovat alespoň dvě mezinárodní letní univerzity.
Studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání
Implementovat všechny prvky systému ECTS do bakalářských a navazujících
magisterských programů FMV, připravit informační brožuru v české a anglické verzi a
do anglické verze převést akreditační spisy všech předmětů.
Reakreditovat předměty doktorského programu jako předpoklad transformace do
podoby ECTS.
Připravit k akreditaci doktorský studijní program zaměřený na didaktiku odborného
jazyka.
Získat zdroje ze soukromé sféry pro podporu a ocenění vynikajících studentů.
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 vytvořit kvalifikační standard pro akademické a administrativně technické
pracovníky pro oblast práce s informačním systémem a připravit ve spolupráci
s Výpočetním centrem plán proškolení pracovníků,
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 rozšířit nabídku programů celoživotního vzdělávání pro veřejnost,
podnikatelskou sféru, státní správu a další externí subjekty a požádat pro
vybrané programy o akreditaci MŠMT
Dokončit elektronickou databázi absolventů Fakulty obchodní a Fakulty
mezinárodních vztahů a využít ji k aktivizaci kontaktů s absolventy. Uspořádat Den
Fakulty mezinárodních vztahů.
Spolupracovat s Výpočetním centrem VŠE na realizaci rozvojového projektu
integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia.
Vyhodnotit efektivnost stávajícího systému monitorování uplatnění absolventů a
navrhnout případnou modifikaci
Rozvoj vědy a výzkumu, publikačních aktivit
Připravit alespoň jeden fakultní výzkumný záměr a ucházet se o jeho získání.
Zvýšit intenzitu podávání žádostí o tuzemské i mezinárodní vědecko-výzkumné
granty a podpořit úspěšné žadatele.
Podpořit a ocenit mezinárodní publikační a konferenční aktivity akademických
pracovníků a doktorandů.

Rozvoj lidských zdrojů
Připravit komplexní systém řízení a plánování personálního rozvoje akademických a
administrativně technických pracovníků.
Systematicky vyhodnocovat vývoj věkové a kvalifikační struktury akademických
pracovníků.
Získat zdroje ze soukromé sféry pro podporu a ocenění akademických pracovníků,
kteří ve svém oboru dosáhli vynikajících výsledků.
Rozvoj informačních technologií a materiálně technické základny
Do priorit VŠE pro rok 2006 zařadit
o vybavení kanceláří studijních referentek a sekretářek kateder nábytkem tak,
aby bylo dosaženo standardu Rajské budovy,
o rekonstrukci zasedací místnosti FMV a její rozšíření o jeden modul tak, aby
mohla být více využívána pro větší zasedání.
Aktualizovat a upravit webové stránky fakulty tak, aby nabízely komplexní informační
servis pro studenty a veřejnost, rozšířit informace v anglické verzi.
Ve vybavení kancelářskou technikou preferovat výkonná reprografická zařízení.

