Masarykova univerzita
Lékařská fakulta

Kamenice 5, 625 00 Brno

Informace pro přijaté studenty v akademickém roce 2017/2018
Zápisy studentů do navazujících magisterských studií na LF MU pro akademický rok 2017/2018 budou
probíhat dne 12. července 2017 od 9:00 hodin v Univerzitním kampusu, pavilon A11, posluchárna 234,
Kamenice 5, druhé nadzemní podlaží.
Nezapíšete-li se do studia v tento den, budeme to chápat jako ztrátu zájmu o studium na naší fakultě
a na takto uvolněné místo budou ihned přijati další uchazeči.
Pokud se nebudete moci v uvedený den ze závažných důvodů dostavit k zápisu, oznamte tuto skutečnost

doporučeným dopisem na studijní oddělení LF, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno, nejpozději do 12. července
2017. Vedení fakulty zváží Vaše důvody a poskytne Vám náhradní termín (31. 8. 2017).
K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné
oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně
jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Informace k zápisu – čtěte pozorně

K zápisu si přinesete:
• rozhodnutí o přijetí
• úředně ověřenou kopii diplomu z bakalářského studia (pokud jste již neodevzdali s přihláškou,
•
•
•
•

platí pouze pro absolventy mimo LF MU)

občanský průkaz nebo cestovní pas
fotografie 1 ks
psací potřeby
180 Kč - (průkaz studenta+ISIC nebo revalidační známku) anebo 120 Kč - kombinovaná studia (průkaz
studenta nebo revalidační známku)

Nejprve zaplatíte na pokladně ekonomickém oddělení 180 (120) Kč - pokladnu najdete v pavilonu A17 dveře
č. 208. Pokladna bude otevřena již od 8:00 hod. V 9:00 hod. již musíte být v posluchárně, kde bude
provedena prezence a instruktáž.

Před vstupem do posluchárny si nachystejte:
•
•
•

rozhodnutí o přijetí
úředně ověřenou kopii diplomu z bakalářského studia (pokud jste již neodevzdali s přihláškou)
občanský průkaz nebo pas

1. Studijní katalog

Ve studijním katalogu najdete seznamy všech pracovišť, harmonogram akademického roku, Studijní a zkušební řád MU,
Opatření děkana k SŘZ, seznam všech předmětů s kredity, počty hodin a způsob ukončení a další užitečné informace o studiu
– doporučujeme studijní katalog dobře prostudovat. Studijní katalog najdete na webových stránkách LF MU
v informacích pro studenty → dokumenty.

2. Index

• Do indexu vlepíte fotografii, podepíšete, vypíšete rodné číslo a vyplníte 1. stranu.
• Ze Studijního katalogu si do začátku výuky zapíšete všechny předměty 1. semestru (předměty označené hvězdičkou se
nezapisují).

3. Začínáme s INFORMAČNÍM SYSTÉMEM MASARYKOVY UNIVERZITY

Předměty 1. semestru Vám do Informačního systému MU (IS MU) zavedou referentky studijního oddělení.

4. Zápisový list

Tento list obsahuje Vaše osobní údaje, které byly převedeny z Vaší přihlášky ke studiu. Pokud objevíte nějakou chybu nebo
došlo ke změně osobních údajů, čitelně je prosím opravte. Studenti ze SR nebudou doplňovat střední školu. Pokud již znáte
přechodné bydliště v Brně, uveďte jej. Zápisový list podepíšete a tím stvrdíte, že údaje v něm jsou pravdivé.

5. Seznam odborné literatury pro 1. ročník studia

Knihovna univerzitního kampusu MU, Brno, Kamenice 5
Tel: 549 491 328, E-mail: knihovna@ukb.muni.cz, otevírací doba: Po – Čt 9 - 19 hod. Pá 9 - 15 hod.
Prázdninový provoz: středa 9 - 15 hod.
Fakultní prodejna knih, Brno, Univerzitní kampus, pavilon A9, Kamenice 5
Tel.: 549493619, E-mail: email@lekarskeknihy.cz, www: http://www.lekarskeknihy.cz/

6. Vstupní heslo do IS MU – obdržíte po zápisu

Studijní průkaz + ISIC
Studijní průkaz je podle § 57 zákona 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) dokladem o studiu, který student
obdrží po zápisu do matriky studentů. Na základě tohoto průkazu má povolen vstup do počítačové učebny MU,

do menz MU a na ústavy fakulty. Na MU je studijní průkaz současně ISIC kartou, na kterou student může čerpat
různé slevy (cestování atd.). Digitální fotografování na průkaz studenta + ISIC bude probíhat během zápisů
v místnosti A11/228 vedle posluchárny. Student musí být vyfocen, aby mohl na začátku výuky tento studijní
průkaz + ISIC obdržet. Fotografování mimo zápisové dny je každou středu a pátek od 10:00 do 11:00 hod. na
ÚVT, Komenského nám. 2, místnost 065c, v přízemí vpravo. Kdo již dříve studoval na MU a fotografování již
absolvoval, fotit se nemusí. Kdo má studijní průkaz + ISIC z jiných studií na MU, vyzvedne si v měsíci září
revalidační známku na studijním oddělení. Jinak pořízená karta ISIC bez loga MU nemůže studijní průkaz MU
nahradit. Studijní průkaz + ISIC obdržíte hned v první den výuky, kdy proběhne schůzka k zahájení akademického
roku, obdržíte jen v tom případě, že budete digitálně vyfotografováni.
Potvrzení o studiu, žádosti o koleje, žádanka na průkazku MHD

U zápisu Vám vybavíme veškerá potvrzení o studiu a potvrdíme žádosti o průkazku MHD. Formulář pro potvrzení o studiu
vyzvednete u prezence. Toto potvrzení je např. potřebné pro zdravotní pojišťovnu, kde si musíte povinně nahlásit změnu.
(Studenti ze SR si zajistí zdravotní pojištění sami, smlouva už není). Všichni zahraniční studenti (netýká se studentů z EU)
obdrží potvrzení o studiu pro cizineckou policii k vyřízení dlouhodobého pobytu v ČR.

Žádost o ubytování na kolejích pro akademický rok 2017/2018 podávají studenti nastupujících
1. ročníků elektronicky prostřednictvím ubytovacího systému ISKAM https://iskam.skm.muni.cz/
dle aktuální disponibilní kapacity. Harmonogram rezervací a ubytování je na www.skm.muni.cz.
Studenti nastupující do 1. ročníku si mohou lůžko rezervovat až po zápisu ke studiu, kde dostanou
přihlašovací údaje (učo a heslo) potřebné pro přihlášení do ubytovacího systému ISKAM. Před zápisem
ke studiu nelze koleje rezervovat.
Rezervace budou zahájeny 1. 8. 2017 v 9:00 hod. Lůžka bude možné rezervovat až do vyčerpání
kapacity kolejí nejpozději do 31. 8. 2017. Ubytování je možné už od 1. 9. 2017, na koleje třeba nastoupit
nejpozději 16. - 17. 9. 2017.
Po rezervaci lůžka je nutné potvrdit ubytovací smlouvu a uhradit rezervační kauci ve výši 1000 Kč.
POZOR kauce je splatná do 10 dní od provedení rezervace! Není jednotné datum splatnosti. Pokud
nebude rezervační kauce v den splatnosti uhrazena, rezervace lůžka bude zrušena. Úhradou rezervační
kauce se rezervace stává závaznou.
K zápisovému pultu, kde budete zapsáni ke studiu na LF MU, si přinesete:
• potvrzení z pokladny o zaplacení 180 Kč (120 Kč)
• vyplněný index na 1. straně
• opravený a podepsaný zápisový list
• vyplněné formuláře potvrzení o studiu
Při zápise obdržíte vstupní heslo do IS MU.
Studenti, kteří již studovali na LF a chtějí uznat zkoušky nebo ročník, si podají u zápisu žádost. Proděkan pro výuku rozhodne,
do kterého semestru budou zařazeni.
Studenti, kteří studovali na jiné VŠ a chtějí uznat zkoušky, si podají žádost a doloží ji výpisem známek, odstážované výuky
a sylaby předmětů, které absolvovali. Vše bude potvrzené studijním oddělením příslušné fakulty.

Další informace

V případě, že se zapíšete na LF MU v Brně a dodatečně se rozhodnete, že ke studiu nenastoupíte, buďte tak laskav/a/ a toto
Vaše rozhodnutí bez prodlení oznamte písemně na studijní oddělení LF MU, Univerzitní kampus, Kamenice 5, 625 00 Brno,
abychom mohli přijmout dalšího uchazeče. Požádejte ihned písemně o zanechání studia (upozorňujeme Vás, že každý den, kdy
budete zapsáni, se Vám počítá do odstudované doby a má vliv na ubytovací stipendium a poplatky za překročení standardní
doby studia atd).

Akademický rok pro prezenční formu studia bude zahájen v pondělí 18. září 2017 v 18:00 hodin na AULA
A22/116 (Bc a NMGR studia) informační schůzkou, na které budete seznámeni s organizací výuky, obdržíte
studijní průkaz + ISIC a bude provedeno školení o požární ochraně a bezpečnosti práce (informace o tom, kdy a
kde bude tato akce probíhat, bude zveřejněno s rozvrhem). Na této schůzce se musí všichni studenti zúčastnit,
školení je povinné. Rozvrh bude zveřejněn od 31. 8. 2017 v ISu → osobní administrativa → rozvrh a další
informace o průběhu výuky najdete na adrese http://www.med.muni.cz → informace pro studenty → rozvrhy.
Zahájení výuky pro kombinovanou formu bude 11. září 2017. Rozvrh bude vystaven 31. srpna 2017
na http://www.med.muni.cz → informace pro studenty → rozvrhy.
Upozornění:
dle studijního řádu MU může být povoleno přerušení studia, ukončil-li student úspěšně alespoň jeden semestr studia.
Odklad zápisu ke studiu o jeden rok není možný.
Dále upozorňujeme studenty na § 58 zákona 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) týkající se poplatků spojených se
studiem.
„Studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním
programu, stanoví mu veřejná škola poplatek za studium. Je stanoven na 18000Kč/při překročení do 6 měsíců, 24000Kč při
překročení o 6-12 měsíců, 30000Kč při překročení o 12-18 měsíců a 36000 Kč při překročení o více jak 18 měsíců. viz
http://www.med.muni.cz/index.php?id=11 Poplatky spojené se studiem.

