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PARTNERSTVÍ S FARMACEUTICKOU FAKULTOU 

MASARYKOVY UNIVERZITY 

Partnerství přináší: 

- kontakt se studenty, 

- kontakt se vzdělávacím a vědecko-výzkumným pracovištěm a jeho odborníky, 

- možnost zpracovat konkrétní témata firmy studenty formou závěrečných prací, 

- možnost zapojit se do směřování vzdělávání absolventů fakulty, 

- možnost rozšířit pohled na různá odvětví farmaceutického průmyslu, 

- prestiž. 

 

Systém partnerství je založen na aktivitách, jejichž prostřednictvím partner vstupuje přímo do 

života fakulty a může se tak podílet na jeho utváření. Volba aktivit a míra aktivního zapojení do 

jednotlivých činností záleží na zájmu, kapacitě partnera a charakteru dané aktivity.  

OBLASTI SPOLUPRÁCE 

Spolupráce se studenty - přednášky a workshopy z praxe 

- praxe pro studenty 

- zapojení do výuky 

- nabídka exkurzí a stáží 

- témata pro závěrečné práce 

- akce pro studenty 

Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu - zprostředkování měření, analýz a 

konzultační činnosti (smluvní výzkum; 

poskytování služeb) 

- zpracování problematik partnera v rámci 

závěrečných prací 

- sponzorované doktorské pozice 

- spolupráce na projektech od národních i 

mezinárodních poskytovatelů 

- řešení společných projektů účinné 

spolupráce aplikovaného výzkumu 

- podpora odborných konzultací 
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Spolupráce v oblasti vzdělávání a 

popularizace vědy 

- podpora vzdělávacích aktivit pro odbornou 

veřejnost a studenty. 

Podpora technického zázemí fakulty - investice do přístrojového a laboratorního 

vybavení fakulty. 

 

ÚROVNĚ PARTNERSTVÍ 

Generální partner od 250 000 Kč/rok 

Významný partner od 100 000 Kč/rok 

Partner od 50 000 Kč/rok 

 

Kromě zapojení partnera do jednotlivých oblastí získává partner i další benefity ve formě 

prezentace jména partnerské společnosti.  

Podpora partnerům na všech úrovních:  

- zveřejnění loga partnera na webu fakulty s proklikem na vlastní webovou prezentaci, 

- propagace loga partnera, 

- visibilita partnera v rámci veřejných prostor fakulty v různých podobách, 

- spolupráce v rámci sociálních sítí (Facebook a Instagram), 

- pravidelné roční zhodnocení spolupráce (vč. statistik a dalších výstupů), 

- výzkum na zakázku,  

- spolupráce s fakultou na vědě a výzkumu, včetně participace na dotačních titulech národních i 

mezinárodních poskytovatelů(mimo jiné využití projektové podpory fakulty a přístrojového 

vybavení), 

- kontakt se studenty – možnost spolupráce s talentovanými studenty na vlastních tématech 

závěrečných prací, 

- kontakt se studenty – možnost přednášek nad rámec studia na témata vybraná partnerem, 

- nabídka kurzů Institutu celoživotního vzdělávání Farmaceutické fakulty,- nabídka kurzů pro 

zaměstnance a partnerské společnosti partnera,  
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Další podpora v partnerství: 

 Partner: 

- spolupráce v rámci sociálních sítí (Facebook a Instagram) – propagace a sdílení 3 příspěvků 

týkající se vzdělávací a studentské aktivity/ za semestr  

Významný partner: 

- spolupráce v rámci sociálních sítí (Facebook a Instagram) – propagace a sdílení 4 příspěvků 

týkající se vzdělávací a studentské aktivity/ za semestr 

- pozvánka na účast na fakultou pořádaných akcích a konferencích 

- pozvánka na oficiální akce fakulty 

Generální partner: 

- spolupráce v rámci sociálních sítí (Facebook a Instagram) – propagace a sdílení 5 příspěvků 

týkající se vzdělávací a studentské aktivity/ za semestr 

- branding učebny 

- účast na rozvoji a směrování fakulty (Kulatý stůl, Den s partnery) 

- pozvánka na účast na námi pořádaných akcích a konferencích 

- pozvánka na oficiální akce fakulty 

 

KONTAKT 

Ing. Erika Moudrá 

Manažer pro rozvoj 

Farmaceutická fakulta MU 

Palackého třída 1946/1 

612 00 Brno  

moudrae@pharm.muni.cz 

T: 541 562 806 

M: 725 849 434 

 

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D. 

vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání 

Farmaceutická fakulta MU 

Palackého třída 1946/1 

612 00 Brno 

valentovam@pharm.muni.cz 

T: 541 562 953 

M: 725 444 050 
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