Aktualizace
Dlouhodobého záměru
vzdělávací a umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační
a další tvůrčí činnosti na rok 2011
Se začátkem nového Dlouhodobého záměru je obtížné hovořit o jeho aktualizaci, neboť
z logiky věci je nový a tedy aktuální. Cílem je aktivovat v r. 2011 všechny důležité oblasti,
které jsou v Dlouhodobém záměru 2011 – 2015 pojmenovány a deklarovány.
Nicméně lze stanovit určité priority, které budou podporovány také rozvojovými projekty na
r. 2011. K aktuálním oblastem r. 2011 budou patřit mj. tyto oblasti:


Vzdělávací činnost
o podpora talentovaných studentů v magisterských a doktorských studijních
programech
o podpora mladých akademických pracovníků, a to jednak v rámci doktorského
studia, jednak bezprostředně po jeho dokončení. Absolventi doktorského studia
jsou jedním z důležitých zdrojů obnovy pedagogického sboru JAMU



Umělecká tvorba
o v souvislosti s hledáním nových forem uměleckého vyjádření skutečnosti bude
využíváno nových technologií, zejména v nedávno akreditovaných
multimediálních oborech; bude pokračovat strukturalizace těchto oborů,
hledání nových souvislostí k oborům tradičním, zdrojovým, i uvnitř oboru
multimédií
o využívání zvukových a světelných technologií, zejména ve vztahu k nově
budovanému Divadlu na Orlí
o podpora rozvoje umělecké tvorby v oblasti studijních programů zaměřených na
umění – hodnocení tvůrčí umělecké činnosti (koordinace pro segment scénická
umění při přípravě Registru uměleckých výstupů (RUV)
o evaluační aspekty RUV
o podpora umělecké tvorby v rámci festivalů AMU a JAMU, komorních
koncertů AMU a JAMU
o zajištění expozic AMU a JAMU na Pražském quadrienále 2011 – akademické
projekty určené pro PQ
o podpora špičkových uměleckých výstupů a jejich prezentace na významných
přehlídkách, festivalech a dílnách
o podpora špičkového uměleckého projektu studentů bakalářského a
magisterského studia na Hudební fakultě nad rámec standardních možností
studijních plánů

1



Internacionalizace
o podpora mezinárodní spolupráce v nejrůznějších pokročilých formách –
zapojení do sítí a účast pedagogů na jejich aktivitách (AEC, ELIA, ENCATC,
IFTR, OISTAT aj.)
o podpora bilaterálních smluv na společné akademické projekty
o mezinárodní mobility studentů JAMU



Materiálně technická základna
o v rámci akcí ISPROFIN bude realizována a dokončena výstavba Divadla na
Orlí – Hudebnědramatické laboratoře JAMU
o podpora kontroly a ochrany proti plagiátorství – jde především o úpravu a
napojení lokálního systému na systém pro odhalování plagiátů

Příloha
Rozvojové programy Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na rok 2011
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Aktualizaci Dlouhodobého záměru na r. 2011 projednala
Umělecká rada JAMU dne 20. září 2010

K Aktualizaci Dlouhodobého záměru na r. 2011 se vyjádřila
Správní rada JAMU dne 20. září 2010

Aktualizaci Dlouhodobého záměru na r. 2011 schválil
Akademický senát JAMU dne 22. září 2010
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