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B.1.1. Zajistit dostatek talentů

pro výzkum v JMK

D.2.3. Zvýšit mezinárodní

zkušenosti, kontakty a rozhled

absolventů SŠ/VŠ

D.4.2. Posílení oborové kvality

a relevance vysokoškolského

vzdělávání

D.4.3. Zlepšování podmínek

pro talentované studenty

D.6.1. Zvýšení mezinárodní

přitažlivosti vysokých škol v

JMK

D.6.3. Zajištění prostupnosti

studijní nabídky mezi

vysokými školami

VUT PhD programy

Cílem projektů v ESF části je rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím tvorby

nových doktorských program na VUT v Brně:

• Tvorba doktorských programů v souladu se strategií VŠ, RIS 3 strategií a její regionální přílohou

pro JMK a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje 

• Rozvoj stávajících doktorských studijních programů, aby dokázaly lépe reflektovat aktuální

požadavky znalostní ekonomiky a potřeby trhu

• Zvýšení efektivity doktorského studia prostřednictvím propojení s aplikační sférou 

• Zefektivnění systému spolupráce VUT v Brně s vybranými firmami 

• Umožnění profesionálního růstu absolventů po nástupu do firmy díky získaným znalostem z praxe .

Cílem projektů v ERDF části je rozvíjet výzkumnou infrastrukturu pro vzdělávání a vytvořit podmínky 

pro realizaci excelentního výzkumu za pomoci kvalitativně vyššího laboratorního i výukového

zázemí. V rámci projektu se proto vybudují nové laboratoře, bude modernizováno výukové zázemí

a bude také posíleno hardwarové a softwarové vybavení pracovišť. 

• počet nových doktorských programů (akreditace): 23

• počet absolventů prvního ročníku: 100 

• počet partnerství/ spoluprací VUT s firmami: 27

• celkový počet podpořených výzkumníků, studentů a dalších

pracovníků: 170

• počet nových infrastruktur: 2

• počet studentů využívajících nově vybudované infrastruktury : 45

• zvýšení počtu excelentních absolventů – vědeckých pracovníku v

interdisciplinárních oborech schopných najít uplatnění na trhu práce v

dynamicky rozvíjející se oblasti vědy a výzkumu

• zvýšení průměrné publikační činnosti doktorandů v návaznosti na

nutnost absolvování moderně pojatých vědeckých seminářů, celkem

min. 80 publikací v impaktovaných vědeckých časopisech

VUT 286,6 mil Kč
OPVVV, vlastní 

zdroje

B.1.2. Zlepšit materiální

podmínky pro kvalitní

výzkumné týmy v JMK a zvýšit

jejich atraktivitu

Výkonové laboratoře CVVOZE

(CVVOZEPowerLab)

Cílem bude zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků obecně v oblastech

centralizovaných systémů chránění, monitorování, řízení a optimalizace distribučních soustav,

spínacích přístrojů a diagnostiky komponent pro elektrické sítě. V souvislosti s tím budou realizovány

nové výzkumné aktivity navazující na výzkumné aktivity CVVOZE v rámci výzkumného programu

„Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie“.

Výkonové laboratoře CVVOZE přispějí k naplnění specifických cílů

RIS JMK, když bude vytvořený výzkumný tým produkovat kvalitní

výzkumné výstupy a současně bude vychovávat nové výzkumné

pracovníky, což pomůže zajistit dostatek talentů pro výzkum v JMK.

Současně nové aktivity a podněty zvýší úroveň strategického

výzkumu v oblasti elektroenergetiky. Výstupy (monitorovací

indikátory) jsou následující:

- zapojení do sítě evropských výzkumných infrastruktur;

- min. 2 podané projekty mezinárodní vědecké spolupráce, zejména

H2020; 

- zvýšení zájmů tuzemských i zahraničních doktorandů o studium a

práci v dotčených oblastech v orientovaném výzkumu a jeho

aplikacích v JMK;

- zvýšení počtu výzkumných pracovníků využívajících výzkumnou

infrastrukturu.

VUT 148,3 mil Kč OP VVV

B Excelence ve výzkumu

Předpokládané výstupy projektového záměruSpecifický cíl RIS JMK Název projektového záměru Anotace projektu

Nositel 

projektového 

záměru

Náklady 

projektu 

celkem 

Zdroje 

financování 

projektu 

1. Přehled nově formulovaných projektových záměrů 

 

 

 



 

 

B 1.1. Zajistit dostatek talentů

pro výzkum v JMK

B.1.2. Zlepšit materiální

podmínky pro kvalitní

výzkumné týmy v JMK a zvýšit

jejich atraktivitu

B.1.3. Zlepšit úroveň

strategického řízení výzkumu

B 2.1. Posílit spolupráci mezi

VO a aplikační sférou

CZEID (Center for Zoonotic and

Emerging Infectious Diseases)

1) zvýšit výzkumný výkon, efektivní využití a otevřenost výzkumného centra CEITEC VFU

s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou (Centrum diagnostiky zoonóz);(2) posílit

internacionalizaci výzkumných týmů a mezinárodní spolupráci s obdobně zaměřenými předními

výzkumnými organizacemi v zahraničí; (3) vytvářet mezinárodně uznávané výsledky a (4) navázat

a rozvíjet strategická partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti.

Základními výstupy projektu jsou: (1) vybudování špičkového týmu a

posílení infrastruktury (modernizace a obnova přístrojového vybavení)

pro orientovaný základní výzkum v oblasti se zaměřením na

zoonotických onemocnění a EID; (2) publikace v Q1 a TOP 10; (3)

aktivní zapojení do sítě mezinárodní spolupráce se špičkovými

výzkumnými institucemi; (4) spolupráce s inovativními firmami v

oblasti diagnostiky vybraných zoonotických onemocnění; (5) výchova

nové generace odborníků v oblasti zoonóz.

Výstupy projektu lze identifikovat dvěma způsoby. Prvním jsou

odborné výstupy jako např. izolace a charakterizace původců

vybraných zoonóz za použití moderních metod, implementace

koncepce „One Health“ pro vybrané zoonózy a EID a expertní

stanoviska týkající se prevence a kontroly zoonóz a EID.

Druhým typ výstupů projektu odpovídá metrice výzvy OP VVV :

12 (počet) výzkumných pracovníků pracujících v modernizovaných

výzkumných infrastrukturách

10 (počet) podpořených studentů doktorských studijních programů

1 (počet) rozšířených výzkumných infrastruktur a center excelence

(CEITEC VFU Brno)

VFU 180,2 mil Kč
OP VVV, vlastní 

zdroje

B.1.1. Zajistit dostatek talentů

pro výzkum v JMK

B.1.2. Zlepšit materiální

podmínky pro kvalitní

výzkumné týmy v JMK a zvýšit

jejich atraktivitu

B.1.3. Zlepšit úroveň

strategického řízení výzkumu

Rozvoj a zkvalitnění výzkumně

zaměřených oborů studia na Fakultě

veterinární hygieny a ekologie 

Cílem je výchova vysoce erudovaných odborníků, schopných se zapojit do kvalitních výzkumných

týmů na excelentních pracovištích výzkumu, zaměřených zejména na společenské výzvy a témata

definovaná s uživateli výsledků jak v soukromé tak i ve veřejné sféře.

 5 nově organizovaných a definovaných studijních oborů 

- 1 nové vnitřní grantové schéma se specifikacemi dle oborů –

podpora projektů 20 talentovaných studentů

- 45 studentů, kteří studovali modernizované obory (podle počtu

zapsaných do 2. roku studia)

- 15 absolventů, kteří v rámci trvání projektu stihnou absolvovat celé

studium v modernizovaných oborech

- 50 absolvovaných stáží studentů v aplikační sféře nebo na

výzkumném pracovišti, včetně stáží v zahraničí

- 20 přidělených projektů v rámci vnitřního grantového schématu

- 30 publikací studentů DSP v Q1 a Q2

VFU 58,2 mil Kč
OP VVV, vlastní 

zdroje

B.1.1. Zajistit dostatek talentů 

pro výzkum v JMK

B.1.2. Zlepšit materiální 

podmínky pro kvalitní 

výzkumné týmy v JMK a zvýšit 

jejich atraktivitu

B.2.1 Posílit spolupráci mezi 

VO a aplikační sférou

Rozvoj a inovace doktorského studijního

programu Farmacie 

Cílem projektu je (1) Modernizovat a významně rozšířit kapacitu laboratoří využívaných v rámci

studia DSP (2) Zvýšit výzkumný výkon Farmaceutické fakulty VFU Brno (3) Zvýšit počet studentů

DSP Farmacie (4) Dosažení reakreditace vybraných studijních oborů (5) Posílit internacionalizaci

výzkumných týmů a mezinárodní spolupráci s podobně zaměřenými vědecko-výzkumnými

pracovišti (6) Vytvářet mezinárodně uznávané výsledky a výstupy publikací typu Q1 a Q2 a posílit

tak pozici fakulty a univerzity (7) Produkovat kvalitní absolventy DSP oborů uplatitelné i v

mezinárodním měřítku 

• Modernizace infrastruktury – přístrojové vybavení DSP laboratoří

• Vybudování a zkvalitnění výzkumných týmů za spoluúčastí studentů 

DSP a navýšení počtu a kvality publikovaných vědeckých článků, 

počet 100 vědeckých publikací v časopisech zařazených v Q1 a Q2 

podle WOS SCI za období řeší projektu (5let)

• Akreditace nového studijního programu Farmaceutická toxikologie v 

roce 2018

• Aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce s významnými 

vědeckými pracovišti – akreditované Joint Degree programy , počet 3 

v roce 2021

• Organizace pravidelných workshopů s mezinárodní účastí v oblasti 

separačních metod a biotechnologií, počet 8 ročně do roku 2021

• Podání mezinárodních patentových přihlášek (PCT), počet 3 do roku 

2021 

VFU 104,9 mil Kč
OP VVV, vlastní 

zdroje



 

 

B.1.2. Zlepšit materiální

podmínky pro kvalitní

výzkumné týmy v JMK a zvýšit

jejich atraktivitu

B.2.1. Posílit spolupráci mezi

VO a aplikační sférou

Centrum pro excelentní interdisciplinární

environmentální výzkum (CEIEV)

(1.) Vytvořit excelentní výzkumné centrum (2.) Vytvořit fungující síť spolupráce (3.) Podpořit

internacionalizaci výzkumu, budování vazeb se zahraničními výzkumnými partnery a tvorba

excelentních výzkumných týmů.

Projekt v kontextu současného stavu společenskovědních oborů v

ČR přinese velmi výrazné vědecké výsledky:

Odborné publikace Q1 a Q2: 20 

Ostatní impaktované publikace : 20 

Noví zahraniční výzkumníci: 4 (klíčoví pracovníci se špičkovými

výsledky v oboru na celoevropské úrovni) 

Počet tuzemských výzkumných pracovníků ve VaV: 13

Aplikované výsledky: 10 (metodiky, indexy proenvironmentálního

jednání, ekonomické modely, konference a workshopy)

Počet nově podaných vědeckých projektů mezinárodní spolupráce : 7 

(jeden H2020 je již v realizaci)

Nová partnerství s aplikační sférou včetně zahraničních subjektů: 6 

Dílčí výstupy: pracovní smlouvy se studenty (Mgr., PhD), doložená

spolupráce se zahraničními a českými subjekty/komerčními subjekty 

MU 120,15 mil Kč
OP VVV, vlastní 

zdroje

B.1.2 Zlepšit materiální

podmínky pro kvalitní

výzkumné týmy v JmK a zvýšit

jejich atraktivitu

B.1.1 Zajistit dostatek talentů

pro výzkum v JMK

Mathematical Modelling and Control

(Matematické modelování a teorie řízení)

Hlavním cílem projektu je otevřít nové a inovativní cesty k aplikacím, vytvářet nové vize v oblasti

pokročilého matematického modelování, posílit interdisciplinární aspekty výzkumu, a rozvíjet přímé

spolupráce na mezinárodní i regionální úrovni.

Plánované hodnoty hlavních výstupů projektu:

- alespoň 10 publikací v prvním decilu;

- alespoň 30 publikací v prvním kvartilu;

- alespoň 5 účastí v mezinárodních grantech

MU 110 mil Kč OP VVV

B.1.1. Zajistit dostatek talentů

pro výzkum v JMK

D.4.2. Posílení oborové kvality

a relevance

vysokoškolského vzdělávání

Podpora a rozvoj doktorských studijních

oborů se zaměřením na výzkum

Základním cílem projektu je dostat konkrétní klíčové doktorské studijní programy na MU na

evropskou a mezinárodní úroveň s výrazným aplikačním potenciálem v oblasti vědy a výzkumu. 

• Zvýšení počtu studentů doktorského studia v JMK

• Počet nových a modernizovaných studijních programů/oborů (25): 

Digital Culture and Creative Industries; Kognitivní a experim)entální 

psychologie; Psychologie zdraví; Srovnávací východoslovanská 

studia; European Doctorate in Adult Education; Filozofie; Teorie a 

dějiny vědy; Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury; 

Bioanalytická chemie/Bioanalytical Chemistry; Analytický geochemik; 

Fyzika plazmatu; Analytická, anorganická, organická, fyzikální a 

materiálová chemie;  Fyziologie živočichů; Legal Theory and Public 

Affairs; Intellectual Property; Comparative Company; Foundation and 

Trust Law; Comparative Constitutional Law; Regionální ekonomie a 

cestovní ruch; Environmentální studia/Environmental studies; 

Pedagogická psychologie/Educational psychology; Psychologie 

práce a organizace/Work and organizational  psychology; Klinická 

psychologie/Clinical psychology; Populační studia/Population 

studies; Mediální studia/media studies;  CERIT-S3 PhD program.

•  Zavedení praxí/stáží v délce minimálně 1 semestru pro studenty 

nových/modernizovaných studijních oborů.

• Podpora provázání spolupráce s praxí – zavedení konzultantů 

dizertačních prací ze strany domácích i zahraničních odborníků. 

• Zavedení spolupráce každého modernizovaného /nového DSP 

oboru s významným zahr. partnerem, tj. min 25 zahraničních 

partnerství.

• podpora celkem 130 studentů doktorského studia v prvním ročníku

MU 200,5 mil Kč
OP VVV, vlastní 

zdroje



 

 

  

 

B.1.1. Zajistit dostatek talentů

pro výzkum v JMK

B.1.2. Zlepšit materiální

podmínky pro kvalitní

výzkumné týmy v JMK a zvýšit

jejich atraktivitu

B.1.3. Zlepšit úroveň

strategického řízení výzkumu

Centrum pro výzkum epigenomu (CVE)

Cílem navrhovaného projektu je vytvoření „Centra pro výzkum epigenomu“ (CVE), které bude

prvním tohoto druhu v ČR. Projekt navazuje na úspěšně ukončené Centrum základního výzkumu

(LC 535), na Projekt excelence Grantové agentury ČR (G157) a na další prestižní projekty v rámci

těchto programů, jejichž cílem bylo zvýšení úrovně výzkumu v oblastech úzce souvisejících

s navrhovaným CVE. Dále navazujeme na dva projekty OP VK, které měly za cíl posílit lidské zdroje

v těchto oblastech. CVE povede k dalšímu zvýšení úrovně výzkumu v oblasti buněčné a strukturní

biologie, posílení orientace na pokročilé biotechnologie, rozvoji lidských zdrojů, zlepšení

infrastruktury pro buněčnou a strukturní biologii v ČR a k  rozvoji mezinárodní spolupráce. 

Nejdůležitějším výstupem projektu bude vytvoření „Centra pro výzkum

epigenomu“ (CVE), v němž budou pracovat nejvýznamnější vědci ČR

produkující výstupy v této oblasti. CVE zajistí dosažení mezinárodně

konkurence-schopné kvality výzkumu v oblasti epigenetiky a

přidružených oblastech, což se projeví vznikem vysoce kvalitních

publikací. Výstupem v oblasti přístrojového vybavení bude rozšíření

infrastruktury o nové přístroje, které jsou důležité pro výzkum v oblasti

epigenetiky a zároveň nejsou k dispozici s dostatečnou kapacitou v

regionu.

BFÚ AVČR 450,3 mil Kč
OPVVV, vlastní 

zdroje

B.1.1. To provide enough talent

for research in the JMK

B.1.2. Improve the material

conditions for quality research

teams in the JMK and increase

their attractiveness

ENOCH - Molecular, cellular and clinical

approach to healthy ageing (Molekulární,

buněčný a klinický přístup ke zdravému

stárnutí) 

(1) Increase research capacity within JMK and the whole Czech republic through the creation of a

new research teams within the already existing infrastructure (2) To contribute to the fulfilment of the

JMK development strategy - impact on the research environment (attraction of new scientist) in JMK

and secondary on patients (JMK citizens) as applied results of the project into the clinical care. (3)

Improvement of an international quality or research and research results.

• Develop a research team – 19 FNUSA-ICRC research teams, 14

IMTM teams, 1 MMCI team, in total 45 FTEs 

• Creating new research infrastructure - upgrade existing FNUSA-

ICRC and IMTM research centres

FNUSA-ICRC 480 mil Kč OP VVV

C.1.2.  Posílit konkurenční 

pozici malých a středních firem 

z JMK

Centrum mezinárodního obchodu

V současné době nefunguje v JMK žádné středisko, které by místním podnikům umožnilo získat na

jednom místě všechny relevantní informace a usnadnilo orientaci a výběr relevantních služeb v

systému podpory exportu. 

Záměrem je proto v Brně za úzké spolupráce spolupracujících subjektů (např. MPO, ČEB, EGAP,

CzechTrade, CzechInvest, apod.) vytvořit centrum na podporu internacionalizace. To by pak

podnikatelům, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy, mohlo nabídnout na jednom kontaktním

místě služby poskytované exportérům státem, ale i dalšími institucemi a sítěmi na podporu podnikání a 

prověřených poradenských firem. Firmám bude podle charakteru jejich požadavku doporučen

vybraný exportní specialista a další vhodná nabídka souvisejících služeb.

Zavedení informačních, vzdělávacích a poradenských služeb a

nástrojů na podporu exportu firem z JMK v souvislosti s plánem

projektových aktivit, realizace konkrétních akcí na podporu

internacionalizace.

RHK Brno 2,1 mil Kč JMK

? Aplikace Průmyslu 4.0 v JMK

Projekt prospěje ke zvýšení konkurenceschopnosti strojírenských MSP v regionu prostřednictvím

inovací a na základě 4 hlavních opatření:

1.) implementace "Průmyslu 4.0" (aplikace informačních technologií v oblasti přenosu inovačního

potenciálu do podnikové praxe ve strojírenství )

2.) zlepšení inovačních schopností podniků v návaznosti na nové podmínky v oblasti technického a

průmyslového rozvoje

3.) příprava lidských zdrojů v technických oborech pro aktivní řízení a využívání výsledků vlastního

výzkumu a vývoje v oblasti Průmyslu 4.0 

• Inovační a technologické audity s vazbou na P4.0

• Studie proveditelnosti pracoviště budoucnosti 

• Technické vzdělávání 4.0 (popularizace moderních forem techn.

oborů, upgrade studijních podkladů, kurzy CŽV)

• Společný web aktivit a výsledků projektu

INDUSTRY 

CLUSTER 4.0,

z.s.

37,5 mil Kč

(ETAPA I)

národní zdroje +

H2020

C Konkurenceschopné inovativní firmy



 

 

D 6.1. Zvýšení mezinárodní 

přitažlivosti vysokých škol v 

JMK

D 6.3. Zajištění prostupnosti 

studijní nabídky mezi 

vysokými školami

Vytvoření doktorského studijního

programu „Business and Development

Studies“

Cílem projektu je zvýšení prostupnosti studijní nabídky prostřednictvím mezinárodního doktorského

studijního programu, která umožní realizaci výzkumně orientovaného studia. Dojde k propojení

několika různých škol ze zahraničí, podpoře mobility studentů, na které naváže řešení výzkumných

projektů a vzdělávání odborníků, kteří jsou na nejvyšší úrovni schopni řešit ekonomické problémy

rozvojového světa a otázky rozvoje podnikání v těchto zemích. 

1) Etapa č. 1: Akreditace a etablování DSP na FRRMS, otevření DSP

v září 2018.

Etapa č. 2: Dokončení vzdělání prvních absolventů DSP, včetně

realizace individuálních vzdělávacích projektů. Počet nových

akademických pracovníků a odborníků ze zahraničí ve výzkumně

zaměřených studijních programech: 10

Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D.

studentů, kteří se zúčastnili stáže: 2 studenti (max 20% studentů dle

podmínek výzvy). Počet absolventů prvních ročníků v nových či

modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programech

akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce po dobu řešení projektu:

32. Z toho 12 studentů financovaných z veřejných prostředků a

předpokládaný počet samoplátců 20. 

Počet prvních absolventů DSP včetně realizovaných projektů v roce

2022 : 5

2) Počet publikací v časopisech kategorie SCOPUS/IF: 5  

3) Počet podpořených spoluprací s firmami z JMK: 10.

MENDELU 5,58 mil Kč
OP VVV, vlastní

zdroje

D.4.1.Posílení kvality a 

relevance všeobecné složky 

vysokoškolského vzdělávání

D.4.2. Posílení odborné kvality 

a relevance vysokoškolského 

vzdělávání

Rozvoj celoživotního vzdělávání na

MENDELU

Předkládaný projekt a jeho jednotlivé aktivity umožní posílit kvalitu vzdělávání na Mendelově

univerzitě v Brně. Projekt umožní rozvoj celoživotního vzdělávání v podmínkách vysoké školy,

umožní rozvinout další profesní kompetence akademických pracovníků MENDELU, posílit vazbu

univerzity na region Jihomoravského kraje a propojit spolupráci aplikační sféry s univerzitním

prostředím. Prostřednictvím navrhovaného projektu dojde také ke stabilizaci lidských zdrojů

vzhledem k nepříznivé prognóze demografické křivky v následujícím období. 

• vzdělávací aktivity pro akademické pracovníky MENDELU (jejich

příprava a realizace), nejméně 12 typů kurzů (1 kurz min. 8 účastníků)

• vzdělávací aktivity pro ostatní pracovníky MENDELU (jejich příprava

a realizace), nejméně 15 typů kurzů (1 kurz min. 8 účastníků)

• systém pro správu studentů CŽV - 1

• studijní opory pro kurzy CŽV (vč. e-learningu), nejméně 12 typů

studijních opor

MENDELU 10,2 mil Kč OP VVV

D.4.2. Posílení oborové

kvality a relevance

vysokoškolského vzdělávání

D.5.1. Zvýšení praktické

připravenosti absolventů

učitelských oborů

Pregraduální příprava učitelů středních

škol na VÚ ICV MENDELU

Předkládaný projekt a jeho aktivity přispívá k naplnění uvedených specifických cílů především

prostřednictvím rozvoje reflektované dvoustupňové pedagogické praxe, propojením teoretické a

praktické složky přípravy pedagogických pracovníků a zapojení odborníků (vynikajících učitelů SŠ)

do výuky na VŠ. Projekt umožní realizaci programu spolupráce mezi MENDELU a SŠ v  regionu

• vytvoření a ověření koncepce dlouhodobé spolupráce mezi ICV 

MENDELU a SŠ v regionu (1 ucelená koncepce a její ověření v praxi)

• inovovaná síť Univerzitních cvičných škol (navázání spolupráce s 10 

novými SŠ) 

• příprava a realizace dvoustupňové reflektované pedagogické praxe 

na vybraných SŠ v regionu (podpora min 60 studentů/rok pro každý 

stupeň pedagogické praxe)

• příprava a uskutečnění hospitací na SŠ u začínajících učitelů ve 

spolupráci s vynikajícími učiteli z ICV MENDELU (hospitace u 20 

začínajících učitelů/rok)

• návrh a realizace nových kurzů celoživotního vzdělávání pro učitele 

SŠ zaměřené na rozvoj jejich profesních kompetencí v souladu s 

APIV (min 6 kurzů/rok)

• nastavení a rozvoj koncepce podpory učitelů VŠ, podílející se na 

přípravném vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ (1 koncepce a 

její ověření) 

MENDELU 10,9 mil Kč OP VVV

D Evropsky špičkové školství



 

 

 

 

D.4.1. Posílení kvality a

relevance všeobecné složky

vysokoškolského vzdělávání 

D.4.2. Posílení odborné kvality

a relevance vysokoškolského

vzdělávání 

D.4.4. Zlepšování

strategického řízení na

vysokých školách a hodnocení 

kvality vysokoškolského

vzdělávání 

D.6.3. Počet studijních

programů uskutečňovaných

společně dvěma nebo více

vysokými školami

Moderní a otevřené studium techniky

(MOST)

Realizací souboru provázaných strategických aktivit dojde ke zvýšení zejména oborové kvality a

relevance vzdělávání na VUT v Brně. Soubor znalostí, dovedností a schopností absolventa na

výstupu vzdělávání bude lépe odpovídat potřebám zaměstnavatelů a znalostní ekonomiky.

Prostřednictvím zdokonalení systému strategického řízení a řízení kvality budou nastaveny

mechanismy pro neustálé zlepšování.  

• nově vytvořená vnitřní agentura profesního rozvoje, počet nových

vzdělávacích aktivit: 8

• počet nových/upravených studijních programů (akreditace) dle

potřeb trhu práce: 15

• počet absolventů 1. ročníku nových/upravených studijních

programů: 2000

• počet nově akreditovaných joint/double degree programů: nejméně

5

• počet studijních programů realizovaných ve spolupráci s jinou VŠ : 2

• počet předmětů nově vyučovaných v AJ: nejméně 20

• počet odborníků z praxe/ze zahraničí zapojených do výuky:

nejméně 30 

• počet spoluprací VUT se průmyslovými podniky: nejméně 20 nově

uzavřených dohod o spolupráci ve vzdělávání

• vytvořený celouniverzitní systém podpory stáží a praxí studentů ve

firmách

• vytvořený systém vztahů s absolventy: Alumni klub VUT v Brně

• rozvinutý systém podpory studentů se specifickými potřebami:

nejméně 3 nové služby a opatření

• implementace závěrů auditů přístupnosti vzdělávací infrastruktury:

nejméně na 2 fakultách (bezbariérovost budov)

• rozvinutý a zavedený systém strategického řízení a systém

zajišťování a hodnocení kvality na VUT v Brně 

• optimalizovaný systém podpůrných služeb a administrativy

VUT 250,7 mil Kč
OP VVV, vlastní

zdroje
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