KONTAKTY

PROČ STUDOVAT NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ MU?
Studium na prestižní fakultě v rámci Masarykovy univerzity i v ČR
Masarykova univerzita poskytuje servis a zázemí 2. největší univerzity v ČR
Výuka v moderních prostorách univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
Teoretické ústavy i odborné katedry poskytují prostor pro výuku
i pro vědeckou práci, studenti se mohou zapojit do výzkumu již v průběhu studia
Úzce navazující klinická výuka ve fakultních nemocnicích
Špičkoví učitelé plně zaujatí svou prací, odborníci na oblast preklinické
i klinické výuky
Moderní knihovna univerzitního kampusu s prostornou studovnou, velké
množství odborné literatury – více jak 500 tisíc svazků, přístup k elektronickým
informačním zdrojům, kurzy informační gramotnosti, informační podpora vědy a
výzkumu
WiFi připojení ve všech areálech a fakultách Masarykovy univerzity
prostřednictvím zabezpečené sítě Eduroam anebo MUNI
Velký počet zahraničních studentů v českých i anglických studijních programech
umožňuje rozvoj cizojazyčných komunikačních dovedností
LF Vám umožňuje vycestovat za studiem i praxí do zahraničí
LF poskytuje i možnosti dalšího vzdělávání v doktorandských programech, pro
absolventy oboru Všeobecné lékařství organizuje specializační vzdělávání,
přípravu k atestacím
Individuální přístup pracovníků studijního oddělení
Brno je „univerzitní město“, kde se velice rychle rozvíjejí nejenom možnosti
vzdělávání, výzkumu, inovací, ale také možnosti kulturního a sportovního vyžití a
mimo studentských aktivit
Vynikající, téměř 100% uplatnění na trhu práce pro všechny absolventy dlouhých
magisterských, bakalářských i navazujících magisterských oborů
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adresa:

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Univerzitní kampus, pavilon A17, Studijní oddělení
Kamenice 5, 625 00 Brno

telefony:

549 49 1305, 5342, 5346, 5415, 6767, 6855, 7179

e-mail:

studijni@med.muni.cz
(prihlaska@muni.cz, application@muni.cz)

www stránka:

www.med.muni.cz/uchazeci/
www.med.muni.cz/index.php?id=28

Studijní katalogy pro akademický rok 2017/2018 jsou zveřejněny na webové stránce:
www.med.muni.cz/index.php?id=477

INFORMACE O FAKULTĚ
Lékařská fakulta patří k prvním fakultám Masarykovy univerzity, které vznikly při jejím
založení v roce 1919. Ve struktuře fakulty je zahrnuto 12 teoretických ústavů, 54 klinik
a 7 kateder.
V rámci pregraduální výuky budou na Lékařské fakultě MU otevřeny od akademického
roku 2018/2019 dva magisterské studijní obory, deset bakalářských studijních oborů a čtyři
navazující magisterské studijní obory (viz tabulka na str. 4). Pregraduální výuka ve všech
oborech probíhá formou přednášek, praktických cvičení, seminářů a klinických stáží, je
předmětově orientovaná. Výuka teoretických předmětů probíhá na teoretických ústavech,
které jsou umístěny převážně v novém Univerzitním kampusu a v Morfologickém centru
v Bohunicích. Klinická výuka se uskutečňuje ve Fakultní nemocnici Brno (FN Bohunice,
Dětská nemocnice, Porodnice na Obilním trhu), ve Fakultní nemocnici u svaté Anny
v Brně, v Úrazové nemocnici Brno a na Klinice komplexní onkologické péče (Masarykův
onkologický ústav). Na podporu rozvoje výuky nelékařských oborů bylo založeno sedm
specializovaných kateder. Praktické zkušenosti získávají studenti všech oborů v průběhu
odborných a prázdninových praxí ve zdravotnických zařízeních.
Lékařskou fakultu vyhledávají i zahraniční studenti, kteří zde mají možnost studovat
studijní programy General Medicine a Dentistry, také bakalářský a navazující magisterský
obor Physiotherapy v anglickém jazyce. Rovněž čeští studenti mají řadu možností zúčastnit se
studijních pobytů v zahraničí. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity se svým postavením
a kvalitou absolventů řadí k renomovaným lékařským školám v ČR i v Evropě.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity je rovněž významnou vědeckovýzkumnou institucí,
jejíž pracovníci se podílí na mnoha biomedicínských výzkumných projektech na nejvyšší
úrovni. Měřítkem výzkumné kapacity je počet grantů udělovaných pracovníkům fakulty
Grantovou agenturou České republiky, Agenturou zdravotnického výzkumu, projektů
financovaných z prostředků H2020 a dalších.
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PŘIHLÁŠKA

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH

Ke studiu všech studijních oborů se uchazeč hlásí výhradně elektronickou formou, na
bakalářské a magisterské obory od 1. listopadu 2017, na navazující magisterské studium
od 1. února 2018) na adrese http://is.muni.cz/prihlaska. Vyplněním elektronického
formuláře získáte přístupové heslo pro nahlížení do své přihlášky, také individuální variabilní
symbol pro uhrazení manipulačního poplatku. Později si na webu budete moci zkontrolovat,
zda byla připsána Vaše platba, zda je Vaše přihláška v pořádku přijata.
Do přijímacího řízení budou přijaty jenom správně podané elektronické přihlášky
v termínu do 28. února 2018 pro magisterská a bakalářská studia, do 30. dubna 2018
na navazující magisterské studium), u kterých bude platba nejpozději do 10. března 2018 (na
navazující magisterské studium do 10. května 2018) spárována s elektronickou přihláškou
v IS MU, popřípadě taková, kdy uchazeč bude o nenalezené platbě komunikovat se studijním
oddělením Lékařské fakulty MU, nejpozději do 15. března 2018 (na navazující magisterské
studium do 15. května 2018). Na každý studijní obor se podává samostatná přihláška, platba
poplatku se musí v elektronické přihlášce objednat a poplatek se platí za každou podanou
přihlášku. Uchazeč bude testy z jednotlivých předmětů skládat pouze jednou při přihlášce na
oba magisterské obory a získané body budou započítány do pořadníků na oba magisterské
obory, kam je přihláška podána. Při současném podání přihlášek na více bakalářských oborů
se přijímací zkouška vykoná pouze jednou a získané body budou započítány do pořadníků
na všechny bakalářské obory, kam je přihláška podána. Uchazeč si nemůže podat přihlášku
do studijního programu/oboru, který ve stejném programu/oboru na LF MU ke dni podání
přihlášky již studuje.

Program/obor otevíraný
v akademickém roce
2018/2019

OPZ
pro rok

Přijímací testy

2018/19

PP/D/P/Z
2017/2018

Bakalářské studijní programy

SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Dentální hygienistka
Fyzioterapie
Nutriční terapeut
Optika a optometrie
Ortoptika
Radiologický asistent
Zdravotní laborant

PS,Bc.,3
PS,Bc.,3
PS,Bc.,3
PS,Bc.,3
PS,Bc.,3
PS,Bc.,3
PS,Bc.,3

20
35
30
30
20
35
25

Zdravotnický záchranář

PS,Bc.,3

20

biologie, fyzika, chemie
biologie, fyzika, chemie
biologie, chemie
biologie, fyzika
biologie, fyzika
biologie, fyzika
biologie, chemie
test fyzické zdatnosti
biologie, fyzika

441/301/28/20
675/451/50/36
345/236/56/38
216/160/58/30
110/88/40/23
144/102/63/37
313/218/53/26
150/44/28/21

OŠETŘOVATELSTVÍ
Všeobecná sestra

PS,Bc.,3

25

Všeobecná sestra

KS,Bc.,3

40

Porodní asistentka

PS,Bc.,3

biologie, chemie,
somatologie
biologie, chemie,
somatologie

270/182/54/41
78/41/40/37

PORODNÍ ASISTENCE
20

biologie, chemie,
somatologie

194/139/37/22

Magisterské studijní programy

POPLATKY
pro všechny typy studia

Forma, titul,
doba studia

Výše poplatku

Poznámka

550 Kč

e-přihláška

Všeobecné lékařství
Zubní lékařství

Pokyny k provedení platby získá uchazeč ve své elektronické přihlášce až poté, co ji
podá. Platba se provádí přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity.
Název banky:
KB Brno-město
Účet:
85636621/0100
Konstantní symbol:
0379
Variabilní symbol:
zjistíte v obchodním centru MU
(po objednání platby poplatku za přihlášku v elektronické přihlášce uchazeče)
IBAN kód:
CZ 430100 0000 0000 85636621
SWIFT CODE:
KOMBCZPPXXX
Upozornění – nepoukazujte platby bez správného variabilního symbolu!

Fyzioterapie
Intenzivní péče
Intenzívní péče
Nutriční specialista
Optometrie

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
PS, MUDr. 6

320

biologie, fyzika, chemie

PS, MDDr. 5

60

biologie, fyzika, chemie

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Navazující magisterský studijní program

3134/2316/576/335
1284/1007/114/58

SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
PS,Mgr.,2
PS,Mgr.,2
KS,Mgr.,2
PS,Mgr.,2
PS,Mgr.,2

vysvětlivky:
PS
prezenční studium
KS
kombinované studium
OPZ orientační počet zapsaných
PP
podaný počet přihlášek
D
dostavili se k přijímací zkoušce
P
přijatí

25
20
40
15
20

test z bc. studia
test z bc. studia
test z bc. studia
test z bc. studia
test z bc. studia

Z
Bc.
Mgr.
MUDr.
MDDr.

124/101/40/27
47/38/23/22
60/45/40/35
14/14/14/7
39/33/20/20

zapsaní do 1. ročníku
titul „bakalář“
titul „magistr“
titul „doktor všeobecného lékařství“
titul „doktor zubního lékařství“

Údaje o předpokládaném počtu zapsaných studentů (OPZ) jsou vzhledem k časnému termínu vydání
těchto informační materiálů orientační a mohou být změněny.
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TERMÍNY
Druh termínu
Den otevřených
dveří

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
typ studia
všechny

Datum

Poznámka

do bakalářských a magisterských studijních programů:
1. podání elektronické přihlášky do 28. února 2018
2. spárování manipulačního poplatku za přijímací řízení s přihláškou do 10. března 2018
3. úspěšné ukončení středoškolského studia maturitou před řádným zápisem do studia tj.
do 9. 7. 2018
4. úspěšné vykonání přijímací zkoušky
5. umístění se v pořadníku podle počtu bodů z přijímacích testů na místech, která
odpovídají kapacitě oboru
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního
odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně anebo střední školou originálně
ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč
u řádného zápisu do studia v červenci 2018 (před přijímací zkouškou naskenujete
maturitní vysvědčení a vložíte do Vaší elektronické přihlášky). V případě, že uchazeč složil
maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze SR), je nutné uznání zahraničního
vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Úředně ověřenou fotokopii
nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia
v červenci 2018.

13. 1. 2018 9.00 a 11.00 hod. UKB, pavilon A22/116
17. 1. 2018 15.00 hod.
aula, Kamenice 5

Termín podání
přihlášky

bakalářské
poplatek zaplatit
od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018
a magisterské studium
do 1. 3. 2018

Termín podání
přihlášky

navazující magisterské
poplatek zaplatit
od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018
studium
do 1. 5. 2018

Termín přijímací
zkoušky

magisterské studium 15. 6. 2018 nebo 16. 6. 2018 *

Termín přijímací
zkoušky

bakalářské studium

21. 6. 2018

**

Termín přijímací navazující magisterské
21. 6. 2018
zkoušky
studium
Zápisy do studia

bakalářské a magisterské:
navazující magisterské:

9. a 10. 7. 2018
11. 7. 2018

Možnost
nahlédnout
do testů

bakalářské a magisterské:
navazující magisterské:

10. a 11. 7. 2018

* pouze na dlouhé magisterské obory VL a ZL bude přijímací zkouška vypsána do dvou
dnů, uchazeči si v e-přihlášce mohou zvolit termín, na který chtějí být pozváni. Na zvolený
termín není nárok, ale fakulta se uchazeči pokusí vyhovět. Uchazeči, kteří o termín do 28. 2.
2018 elektronicky nepožádají, budou administrativně přiřazeni k jednomu z termínů. Pokud
uchazeč podá přihlášky na oba obory (VL+ZL), musí být v obou přihláškách vybrán stejný
termín přijímací zkoušky - testy se píší jen jednou! Po 28. 2. 2018 není výměna termínů
možná!
** na obor Zdravotnický záchranář bude v dubnu 2018 probíhat první postupová část
přijímací zkoušky - test fyzické zdatnosti. K písemné části přijímacího řízení budou pozváni
pouze ti uchazeči, kteří při testech fyzické zdatnosti splní požadovaný limit.
Při podání více přihlášek na několik bakalářských oborů se testy píší pouze jednou!
Náhradní termín přijímací zkoušky se nevypisuje. Mimořádný termín přijímací zkoušky
LF vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo
uchazeče maturující na Slovensku). Na jiné důvody (nemoc, kolize termínů přijímacích
zkoušek a jiné) není možné brát zřetel.
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do navazujících magisterských studijních programů:
1. podání elektronické přihlášky a zaslání potvrzení o studovaném/absolvovaném
bakalářském oboru do 30. dubna 2018
2. spárování manipulačního poplatku za přijímací řízení s přihláškou do 10. května 2018
3. absolvování požadovaného bakalářského studijního programu a oboru do termínu
přijímací zkoušky 21. 6. 2018, nejpozději do termínu zápisu 11. 7. 2018
4. U kombinované formy studia nutno doložit praxi ve zdravotnictví
5. úspěšné vykonání přijímací zkoušky
6. umístění se v pořadníku podle počtu bodů z přijímacích testů na místech, která
odpovídají kapacitě oboru
Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu odevzdá uchazeč u zápisu do
studia (před přijímací zkouškou naskenujete bakalářský diplom a vložíte do Vaší
elektronické přihlášky)
e-přihláška: http://is.muni.cz/prihlaska/
Držitelé průkazů ZTP, fyzické osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona
č. 435/2004 Sb., uchazeči se specifickými poruchami učení a další, kteří z důvodu svého
nepříznivého zdravotního stavu žádající o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, zašlou doklad
o této skutečnosti do 28. 2. 2018 na adresu Střediska pro pomoc studentům se specifickými
nároky, Komenského nám. 2, 602 00 Brno. Informace o možnostech studia se zdravotním
postižením naleznete na http://www.teiresias.muni.cz/studium.
V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku, fakulta
administrativní poplatek nevrací (příslušná žádost je bezpředmětná).
K přijímací zkoušce je uchazeč pozván písemně nejméně 14 dnů předem (informace
o konání přijímací zkoušky je zveřejněna v elektronické přihlášce). Termín přijímací zkoušky se
nemění. Vyrozumění o přijetí (nepřijetí) obdrží uchazeč písemně do 30 dnů po vykonání přijímací
zkoušky doporučeně na kontaktní adresu uvedenou v elektronické přihlášce, ve které bude toto
rozhodnutí také uvedeno.
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PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY
Uchazeč o bakalářský obor Zdravotnický záchranář musí do 28. 2. 2018 zaslat poštou
na studijní oddělení LF MU originál potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti,
odeslání avizuje zaškrtnutím příslušného políčka. Toto potvrzení je podmínkou pro pozvání
k praktické části přijímací zkoušky a studia oboru.
Formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na adrese:
www.med.muni.cz/uchazeci/, http://www.med.muni.cz/index.php?id=28
Všichni uchazeči vloží před přijímací zkouškou do své elektronické přihlášky kopii maturitního vysvědčení.
Uchazeč o navazující magisterské studium musí do 30. dubna 2018 zaslat na studijní
oddělení Lékařské fakulty MU úřední potvrzení, jaký bakalářský studijní obor studuje
a termín SZZ. Všichni uchazeči vloží před přijímací zkouškou do své elektronické přihlášky kopii diplomu
z příslušného bakalářského studia. Podmínkou je absolvování příslušného bakalářského oboru
před přijímací zkouškou tj. do 21. června 2018, nejpozději před zápisem do studia 11.
července 2018.
Na navazující magisterský obor Fyzioterapie se může hlásit absolvent bakalářského studia
Fyzioterapie nebo Léčebné rehabilitace a fyzioterapie. Uchazeči o navazující magisterský obor
Intenzivní péče v prezenční i kombinované formě studia musí prokázat absolvování
bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Ošetřovatelství
nebo studijního bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra.
K přihláškám na obor Intenzívní péče v kombinované formě je nutno doručit do 30. 4. 2018
na Studijní oddělení LF MU originální potvrzení praxe v oblasti intenzívní péče
zaměstnavatelem – podmínky a formulář na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28.
Uchazeči na navazující magisterský obor Optometrie musí mít absolvován bakalářský obor
Optika a optometrie a uchazeči o navazující magisterský obor Nutriční specialista musí mít
absolvován bakalářský obor Nutriční terapeut.
Uchazeči, kteří studovali bakalářská studia na LF MU, potvrzení o bakalářském studiu neposílají, nevkládají
kopii bakalářského diplomu do elektronické přihlášky. K zápisu do studia si přinesou prostpou kopii Bc diplomu.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Zkoušky na bakalářské a magisterské obory se konají formou písemných testů. Jsou
testovány znalosti z odborných předmětů fyzika, chemie, biologie, somatologie (každý
předmět po 40 otázkách dle příslušného oboru, testy z předmětů, viz. str. 4, které jsou
nezbytným základem pro studium na jednotlivých oborech Lékařské fakulty. Studenti
hlásící se současně na bakalářské i magisterské obory musí složit testy pro oboje obory.
Výsledky testů z přijímací zkoušky do magisterských oborů nebudou uznávány pro zkoušky
do bakalářských oborů a obráceně.
Doba trvání testů: biologie a somatologie 50 minut, chemie a fyzika 60 minut.
TSP není součástí přijímací zkoušky na žádný studijní obor na Lékařské fakultě.
Přijímací zkouška na bakalářský obor Zdravotnický záchranář má dvě části. Praktická
postupová část ověřuje zdatnost uchazeče. Skládá se ze shybů, z Jacíkova celostního
motorického testu a vytrvalostního běhu.
• Shyby – muži limit 5 opakování, ženy limit 3 opakování (provedení z visu nadhmatem, širší
úchop, rovná nikoliv vysazená brada)
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• Jacíkův motorický test - střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost,
jedná se o tyto změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj); muži limit 70 změn
poloh/2:00 min., ženy limit 60 změn poloh/2:00 min. (počítá se každá změna polohy)
• Vytrvalostní běh - muži 1500 m – limit 6:00 min., ženy 800 m – limit 3:40 min.
Ke druhé části zkoušky písemným testům postupují pouze uchazeči, kteří splnili všechny
limity praktické části.
U přijímacích zkoušek na navazující magisterské obory jsou formou testu hodnoceny
znalosti získané předchozím studiem na bakalářském studijním oboru (test sestává z 80
otázek/90 minut).
Správně zvolená odpověď v testech se hodnotí 1 bodem, za chybnou anebo
nezodpovězenou otázku se body neodečítají. Při využití opravy odpovědi se vyhodnocuje jako
platná poslední uvedená odpověď k dané otázce. Na základě bodového ohodnocení výsledků
písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. V oboru Všeobecné
lékařství jsou na prvních místech pořadníku uchazeči přijatí bez přijímací zkoušky.
Minimální počet přijatých studentů odpovídá kapacitě oboru, tj. plánovanému počtu
zapsaných, skutečný počet přijatých bude na základě kvalifikovaného odhadu přiměřeně
navýšen s přihlédnutím ke statistickým údajům o počtu zapsaných uchazečů v minulých
letech.

DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
Učebnice biologie, chemie a fyziky pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených
předmětů, např.
Přehled biologie (Rosypal, S. a kol.), Biologie člověka 1. a Biologie člověka 2. (Kočárek E.),
Biologie buňky (Závodská R.), - Obecná, systematická, evoluční a buněčná biologie a ekologie,
Genetika (Kočárek E.), Genetika pro gymnázia (Šmarda J.);
Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1.-3. díl, (Mareček A., Honza J.), Chemie I pro gymnázia
/obecná a anorganická/ (Flemr V., Dušek B.), Chemie II pro gymnázia /organická
a biochemie/ (Kolář K., Kodíček M., Pospíšil J.), Přehled středoškolské chemie (Vacík
a kol.);
Fyzika pro gymnázia Mechanika (M. Bednařík –M. Široká), Fyzika pro gymnázia Molekulová
fyzika a termika (Svoboda E.-Bartuška K), Fyzika pro gymnázia Mechanické kmitání a vlnění
(O. Lepil), Fyzika pro gymnázia Elektřina a magnetizmus (O. Lepil,
P. Šedivý), Fyzika pro gymnázia Speciální teorie relativity (Bartuška K. a kol.), Fyzika pro
gymnázia. Optika (Lepil O.– Kupka Z.), Fyzika pro gymnázia Fyzika mikrosvěta (Štoll I.),
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (Mikulčák a kol.),
Přehled středoškolské fyziky (Svoboda a kol.);
pro uchazeče na bakalářské obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka Somatologie (Dylevský I.).
Tematické okruhy požadavků k přijímacím zkouškám budou zveřejněny od 1. 11. 2017 na
adresách: www.med.muni.cz/uchazeci/, www.med.muni.cz/index.php?id=28
Modelové otázky k přijímací zkoušce do magisterských a bakalářských oborů (fyzika,
chemie, biologie) je možno zakoupit v Prodejně knih LF MU, Univerzitní kampus, pavilon
A9, Kamenice 5, telefon 549 49 3619; mail: chvilova@lekarskeknihy.cz nebo
objednavka@lekarskeknihy.cz
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PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (POUZE VL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně
150 studentů pro obor Všeobecné lékařství.
Uchazeč musí splnit všechny podmínky (body 3. - 6.) současně.
Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být ve školním roce 2017/2018 studentem
posledního (4.) ročníku střední školy v ČR v denním programu ukončeném maturitní
zkouškou.
Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři
roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor nižší nebo
roven 1,100.
Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie, fyzika
v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a nebyl z žádného
předmětu klasifikován známkou horší než 2 (chvalitebně).
Uchazeč žádost o prominutí přijímací zkoušky označí do své elektronické přihlášky
a písemně požádá o přijetí bez přijímací zkoušky do konce února 2018. Žádost doloží
úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení a to vždy za druhé pololetí, za poslední
ročník střední školy bude uvedena známka za první pololetí. Vysvědčení může ověřit a
potvrdit střední škola. „Pololetní“ vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno
potvrzeným výpisem známek“. Formulář žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky lze
stáhnout na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28
V souladu s bodem 4. bude vytvořeno pořadí a uchazeči budou přijati bez přijímací
zkoušky do maximálního počtu stanoveného v bodě 1. Uchazeč bude písemně
vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl
podmínkám přijetí. V případě, že nevyhoví daným podmínkám anebo se neumístí dle
pořadníku na 1. – 150. místě, bude pozván k přijímací zkoušce.
Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu
s § 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb, (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být
složena nejpozději do termínu zápisu tj. do 9. 7. 2018.

NABÍDKA STUDIA OBORU VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ S ROZŠÍŘENOU
VĚDECKOU PRŮPRAVOU – P-POOL
Program si klade za cíl umožnit nejlepším studentům přijatým do oboru Všeobecné
lékařství připravovat se na své povolání ve speciálním studijním modulu, který kromě
obvyklého studijního plánu nabízí možnost rozšířené vědecké přípravy. Cílem vědecké
přípravy je vypracování Diplomové práce, jejíž součástí by měla být i zahraniční impaktovaná
publikace studenta. Diplomová práce může pak sloužit jako základ pro budoucí disertační
práci, vypracovávanou při pokračování studia v rámci existujících Ph.D. programů na LF
MU.
Studenti s výborným výsledkem přijímací zkoušky nebo přijatí bez přijímací zkoušky se
k zařazení do tohoto modulu mohou přihlásit po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu
oboru Všeobecné lékařství dopisem, ve kterém zdůvodní svůj zájem a předpoklady
pro zařazení do daného modulu. Dle zájmu a úrovně uchazečů se předpokládá přijetí
maximálně 20 studentů.
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PŘIJETÍ NA OBOR ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ PRO ABSOLVENTY STUDIA VŠEOBECNÉ
LÉKAŘSTVÍ

Uchazeči (MUDr.) musí podat do 28. 2. 2018 elektronickou přihlášku k příslušnému
magisterskému studiu, uhradit manipulační poplatek 550 Kč a písemně požádat děkana LF
o studium oboru ZL s individuálním studijním plánem. Před přijímací zkouškou budou
pozváni k ústnímu přijímacímu pohovoru. V době pohovoru s přijímací komisí (na začátku
června 2018) musí mít uchazeč ukončeno první magisterské studium oboru Všeobecné
lékařství, od ukončení tohoto studia nesmí uplynout více jak tři roky. Předpokládaný počet
absolventů přijatých na obor Zubní lékařství je 5. V případě zájmu převyšujícím tento počet
bude stanoveno pořadí na základě kritérií zohledňujících dosavadní studijní výsledky a
odbornou motivaci studenta.
Minimální počet přijatých studentů ke studiu jednotlivých programů/oborů na Lékařské
fakultě Masarykovy univerzity odpovídá plánovanému počtu zapsaných, skutečný počet
přijatých bude přiměřeně navýšen s přihlédnutím ke statistickým údajům o počtu
zapsaných uchazečů v minulých letech a určen přijímací komisí na základě kvalifikovaného
odhadu. Výsledný počet uchazečů zapsaných do jednotlivých studijních oborů a programů
je určen počtem studentů přijatých ke studiu po odečtení počtu studentů, kteří se
nedostavili k zápisu bez příslušné omluvy.
Fakulta si vyhrazuje právo nenabídnout přijetí dalším uchazečům v případě, že počet
zapsaných studentů pro daný obor a program nedosáhne po zápisech předpokládaného
počtu přijatých.

ZÁPIS KE STUDIU
Přijatý uchazeč obdrží společně s rozhodnutím o přijetí informace o zápisu, které jsou
současně pozvánkou k zápisu. Zápisy do bakalářských a magisterských oborů se budou konat
9. a 10. 7. 2018, do navazujících magisterských oborů 11. 7. 2018. Úředně ověřenou plnou
mocí lze zmocnit k zápisu jinou plnoletou osobu. Zcela výjimečně se přijatý uchazeč může
písemně z účasti na zápisu omluvit a to ještě před termínem zápisu anebo nejpozději
do 5 dnů od zápisu (V žádosti nutno uvést důvod - pouze vážné důvody, zdravotní důvody
originálně potvrzené lékařem.) Uchazeči, který byl ke studiu přijat, zaniká právo na zápis,
jestliže se ve lhůtě stanovené fakultou k zápisu nedostaví a neomluví se anebo se nedostaví a
omluví se po výše uvedeném termínu anebo jeho omluva nebyla uznána. Na uvolněná místa
jsou ihned přijímáni další uchazeči. Pokud se nezaplní kapacita oboru, jsou po zápise
automaticky dobíráni další uchazeči dle pořadníku, odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
(žádost o přezkum rozhodnutí) nemá na přijetí vliv.

UKÁZKY TESTŮ

Budou umožněny uchazečům ve dnech 10. a 11. července 2018 na studijním oddělení
LF, Univerzitní kampus, Pavilon A17/209, Kamenice 5, Brno.
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PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V souladu s ust. § 60 zákona č.111/1998 Sb. ve znění zák. č. 147/2001 Sb. o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů uskutečňuje Lékařská fakulta MU programy
celoživotního vzdělávání (dále jen PCŽV).
V rámci PCŽV je možno absolvovat paralelní studium teoretické i praktické výuky předmětů
zařazených v prvních ročnících akreditovaných magisterských a bakalářských studijních
programů, anebo v prvním ročníku navazujícího magisterského programu.
Vzdělávání je placené a jeho účastníci nejsou po dobu studia v PCŽV podle výše
uvedeného zákona studenty.
Nabídka programů celoživotního vzdělávání na LF MU – viz tabulka na str. 4 (nevztahuje
se na obor Zdravotnický záchranář)
Určení: absolventům středních škol s maturitou (magisterské a bakalářské programy)
a absolventům bakalářského programu (navazující magisterské programy).
Zahájení vzdělávání: od podzimního semestru akademického roku 2018/2019
Standardní délka PCŽV: jeden rok, možno prodloužit maximálně na dva roky
Obsah: povinné a povinně volitelné předměty 1. ročníku studia akreditovaných
magisterských a bakalářských studijních programů anebo 1. ročníku studia navazujících
magisterských programů.
Přijímací zkouška: za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává
složená přijímací zkouška do příslušného studijního programu na LF MU v řádném
přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních
důvodů. Ostatní uchazeči, pokud nebude kapacita oboru naplněna již v srpnu, vykonají
písemné přijímací testy na začátku měsíce září 2018.
Cena vzdělávání:
95.000 Kč (Všeobecné lékařství), 190.000 Kč (Zubní lékařství)
75.000 Kč (pro bakalářské studijní obory Dentální hygiena, Fyzioterapie, Nutriční terapeut,
Optika a optometrie, Ortoptika, Radiologický asistent, Zdravotní laborant)
55.000 Kč (pro bakalářské studijní obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka a navazující
magisterské obory Fyzioterapie, Intenzívní péče, Nutriční specialista, Optometrie)

PŘÍPRAVNÝ KURZ
Lékařská fakulta MU pořádá přípravný kurz pro studium na lékařských fakultách.
Kurz probíhá od října 2017 do dubna 2018. Obsahem kurzu jsou přednášky z biologie,
chemie a fyziky. Přednáší učitelé Lékařské fakulty MU. Kurz probíhá v sobotu zpravidla
1x za 14 dní v Univerzitním kampusu, Kamenice 5, Brno-Bohunice.
Cena Přípravného kurzu je 5 900,- Kč. Přihlášky se podávají výhradně elektronicky na:
https://is.muni.cz/prihlaska/?op=n;utyp=C;beh=1251;ukom=5114;prihlasit=1a
Platba kurzu se objednává přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity:
https://is.muni.cz/obchod/baleni/103068

DEN

OTEVŘENÝCH
UNIVERZITY

DVEŘÍ

NA

LÉKAŘSKÉ

FAKULTĚ

MASARYKOVY

Sobota 13. 1. 2018 v 9.00 a v 11.00 hod.
Středa 17. 1. 2018 od 15.00 hod.
Místo konání AULA – pavilon A22/116, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno
V případě počtu účastníků převyšujícím kapacitu AULY bude zprostředkován přenos
do další posluchárny na Kampusu. Po každé prezentaci následuje exkurze po Kampusu,
výukových prostorách a teoretických ústavech. Je zajištěna i prohlídka prostor
na Komenského náměstí 2, kde je tč. alokována výuka oboru Zubní lékařství a některých
bakalářských oborů.

Přihlášky se podávají pouze elektronicky: http://is.muni.cz/prihlaska
Termín podání přihlášek od 25. 6. 2018 do 10. 8. 2018
Bližší informace: http://www.med.muni.cz/studium/PCZV/

Informace o přijímacím řízení 2018/2019 uváděné v tomto textu jsou vzhledem k časnému vydání
předběžné a mohou doznat změn.
Veškeré závazné informace budou aktualizovány od 1. listopadu 2017
na www.med.muni.cz/uchazeci/ anebo www.med.muni.cz/index.php?id=28
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