Přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Lékařské
fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2018/2019
schválený na AS LF MU
Návrh vychází z ustanovení § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Masarykovy univerzity, Podmínek pro přijetí ke studiu,
způsobu podávání přihlášek a průběhu studia (Příloha č. 4 ke Statutu MU) a Statutu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Otvírané programy a obory
Plánované počty zapsaných studentů pro akademický rok 2018/2019
S ohledem na kapacitní možnosti fakulty, podmínky stanovené MŠMT a vnitřní pravidla MU, je předpokládaný
počet studentů, kteří se zapíší do prvního semestru akademického roku 2018/2019, stanoven následovně:

Bakalářské studijní programy
SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
Plánovaný počet
přijatých

Program/obor
Dentální hygienistka
Fyzioterapie
Nutriční terapeut
Optika a optometrie
Ortoptika
Radiologický asistent
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář
Všeobecná sestra
Všeobecná sestra KS

Rekapitulace přijímacího řízení na akad. r. 2017/2018 – počet
podaných přihlášek/dostavilo se k přijímacím zkouškám/přijato
děkanem/zapsáno

20
35

30
30
20

35
25
20
OŠETŘOVATELSTVÍ
25
40

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

PORODNÍ ASISTENCE
Porodní asistentka

Všeobecné lékařství
Zubní lékařství

Fyzioterapie
Intenzivní péče
Intenzivní péče KS
Nutriční specialista
Optometrie

194/139/37/22
20
Magisterské studijní programy
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
320
3134/2316/576/335
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
1284/1007/114/58
60
Navazující magisterský studijní program
SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
25
124/101/40/27
20
47/38/23/22
40
60/45/40/35
15
14/14/14/7
20
39/33/20/20

Sloupec „Plánovaný počet přijatých“ v tabulce odpovídá kapacitě oboru a tvoří nejvyšší možný počet přijímaných
uchazečů ve smyslu §49 odst. 1 zákona o vysokých školách.
Fakulta si vyhrazuje právo nenaplnit plánovaný počet přijatých studentů dalším uchazečům v případě, že počet
zapsaných studentů pro daný obor a program nedosáhne po zápisech předpokládaného počtu přijatých.

Podmínky přijetí pro akademický rok 2018/2019
Obecné podmínky:
 podání elektronické přihlášky v termínu
 zaplacení manipulačního poplatku 550 Kč/e-přihlášku
 ukončené středoškolské vzdělání maturitou (bakalářské a magisterské obory) před
termínem zápisu do studia tj. do 9. července 2018
 absolvovaný příslušný bakalářský obor (navazující magisterské obory) před termínem
zápisu do studia tj. do 11. července 2018
 dodání požadovaných potvrzení (viz dále Další podmínky)
 do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout
uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci
studijního programu a ve stejné formě studia studuje, nebo ke dni podání přihlášky
studoval.
Přijetí bez přijímací zkoušky do oboru Všeobecné lékařství
1. Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně 150 studentů pro obor
Všeobecné lékařství.
2. Uchazeč musí splnit všechny podmínky uvedené v bodech 3. – 6. současně.
3. Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být studentem čtvrtého ročníku střední školy v ČR
v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.
4. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia
a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven
1,100.
5. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň
jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu
středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně).
6. 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. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. "Pololetní" vysvědčení za 4. ročník může
být nahrazeno potvrzeným "výpisem známek".
7. V souladu s bodem 4 bude vytvořeno pořadí a uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky do
maximálního počtu stanoveném v bodě 1. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích
zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám přijetí. V případě, že nevyhoví daným
podmínkám, bude pozván k přijímací zkoušce.
8. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77
a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena před zápisem do studia,
tj. do 9. července 2018 pro studium od akademického roku 2018/2019.

Přijetí na základě přijímací zkoušky
S výjimkou uchazečů přijatých do oborů VL bez přijímací zkoušky konají ostatní uchazeči
o všechny studijní obory písemnou přijímací zkoušku formou testů. Uchazeči o obor Zdravotnický
záchranář vykonají též test fyzické zdatnosti.
Pořadí uchazečů
Na základě celkového bodového ohodnocení testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí ke
studiu je rozhodné umístění v pořadí uchazečů podle dosaženého počtu bodů. V případě, že více uchazečů
dosáhne v rámci příslušného studijního oboru stejného bodového výsledku odpovídajícímu hranici přijetí,
je rozhodnuto o přijetí celé této skupiny. V oboru Všeobecné lékařství jsou na prvních místech pořadníku
uchazeči přijatí bez přijímací zkoušky.

Obory Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, všechny bakalářské obory
Pro obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a pro všechny bakalářské obory se písemná zkouška
koná formou testů. Jsou testovány znalosti z odborných předmětů fyzika, chemie, biologie případně
somatologie (v kombinaci dle příslušného oboru, viz tabulka níže), které jsou nezbytným základem pro
studium na jednotlivých oborech Lékařské fakulty.
Obor Zdravotnický záchranář
Na bakalářský obor Zdravotnický záchranář je součástí přijímací zkoušky také praktická část.
Podmínkou přijetí ke studiu je přiměřená fyzická zdatnost. Praktická část ověřuje zdatnost uchazeče.
Skládá se ze shybů (limit muži 5 shybů, ženy 3 shyby), z Jacíkova celostního motorického testu (limit
muži 70 změn/2 min., ženy 60 změn/2 min.) a z vytrvalostního běhu (limit muži 1500 m 6 min, ženy 800
min -3 min 40 s). K písemné části přijímacího řízení budou pozváni pouze uchazeči, kteří při testech
zdatnosti splní požadované limity.
Obory navazujícího magisterského studia
U přijímacích zkoušek na navazující magisterské obory jsou formou testu hodnoceny znalosti získané
předchozím studiem na bakalářském oboru. Každý test má 80 otázek/90 minut)
Odborné testy
Přehled obsahu přijímacích testů pro akademický rok 2018/2019
Bakalářské studijní programy
SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
Program/obor
Forma, titul, doba studia
Dentální hygienistka
Fyzioterapie
Nutriční terapeut
Optika a optometrie
Ortoptika
Radiologický asistent
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář

Písemný test

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

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

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

biologie, chemie, somatologie
biologie, chemie, somatologie

PS,Bc.,3

biologie, chemie, somatologie

PS,MUDr.,6

biologie, fyzika, chemie

PS,MDDr.,5

biologie, fyzika, chemie

OŠETŘOVATELSTVÍ
Všeobecná sestra
Všeobecná sestra

PORODNÍ ASISTENCE
Porodní asistentka

Magisterské studijní programy
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
Všeobecné lékařství

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
Zubní lékařství

Navazující magisterský studijní program
SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
Fyzioterapie
Intenzivní péče
Intenzivní péče
Nutriční specialista
Optometrie

PS,Mgr.,2
PS,Mgr.,2
KS,Mgr.,2
PS,Mgr.,2
PS,Mgr.,2

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

Magisterské a bakalářské obory
V každém z testů je obsaženo 40 otázek, správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
K vyhodnocení testů slouží pouze odpovědní formulář, který bude počítačově snímán
a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován číslem přihlášky, které bude
uchazeči zasláno v pozvánce k přijímacímu řízení.
Studenti hlásící se současně na bakalářské i magisterské obory musí složit testy pro oba obory, tj. podrobit
se přijímacím zkouškám dvakrát. Výsledky testů z přijímací zkoušky do magisterských oborů nebudou
uznávány pro zkoušky do bakalářských oborů a obráceně.
V každém z testů pro jednotlivé obory navazujícího magisterského studia je obsaženo 80 otázek, správná
odpověď je hodnocena jedním bodem.
Další podmínky pro přijetí do některých oborů
Všichni uchazeči o studium bakalářských a magisterských oborů vloží do svých elektronických přihlášek
kopii (scan) svého maturitního vysvědčení před konáním přijímací zkoušky, ověřenou kopii maturitního
vysvědčení doloží fyzicky u zápisu do studia (pokud budou pozváni). Uchazeč o bakalářský obor
Zdravotnický záchranář musí do 28. 2. 2018 zaslat na studijní oddělení LF MU originál potvrzení od
praktického lékaře o zdravotní způsobilosti. Toto potvrzení je podmínkou pro pozvání k praktické části
přijímací zkoušky a studium oboru.
Všichni uchazeči o studium navazujícího magisterského oboru, absolventi příslušného bakalářského oboru
vloží do své elektronické přihlášky kopii svého bakalářského diplomu před konáním přijímací zkoušky.
Uchazeči studenti posledního třetího ročníku bakalářského oboru musí prokázat studium příslušného oboru
zasláním úředního potvrzení o studovaném oboru a o termínu SZZ na studijní oddělení LF. 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, studijního oboru
Ošetřovatelství nebo studijního bakalářského programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra.
K přihláškám na obor Intenzívní péče v kombinované formě je nutno navíc doručit na Studijní oddělení LF
MU formulář s originálním potvrzením praxe v oblasti intenzívní péče zaměstnavatelem.
Uchazeči na navazující magisterský obor Optometrie musí mít absolvován bakalářský obor Optika a
optometrie.
Uchazeči o navazující magisterský obor Nutriční specialista musí mít absolvován bakalářský obor
Nutriční terapeut.
Přijetí do oboru Zubní lékařství pro absolventy studia Všeobecného lékařství.
Absolventi oboru Všeobecné lékařství, kteří se uchází o studium Zubního lékařství
s možností individuálního studijního plánu, mohou být přijati do studia na základě pohovoru s přijímací
komisí jmenovanou děkanem. Uchazeč o studium Zubního lékařství musí podat elektronickou přihlášku
nejpozději do 28. 2. 2018 a zaplatit manipulační poplatek ve výši 550,- Kč. Zároveň musí uchazeč
do 28. 2. 2018 písemně požádat děkana LF o studium oboru Zubní lékařství s individuálním studijním
plánem. V době pohovoru s přijímací komisí musí mít uchazeč ukončeno studium oboru Všeobecné
lékařství a to nejdéle 3 roky od absolvování studia oboru VL. Počet absolventů Všeobecného lékařství
přijatých na základě pohovoru s přijímací komisí je omezen na 5 studentů. V případě zájmu převyšující
tento počet bude stanoveno pořadí na základě kritérií zohledňujících dosavadní studijní výsledky
a odbornou motivaci studenta.

Den otevřených dveří
sobota 13. 1. 2018 (9:00 a 11:00 hod.) a středa 17. 1. 2018 (15:00 hod.)

Termíny pro podání elektronických přihlášek
Magisterské obory (ZL a VL) a Bakalářské obory
Od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018
Navazující magisterské obory
Od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018

Termíny přijímacích zkoušek
Magisterské obory (ZL a VL)
pátek 15. 6. a sobota 16. 6. 2018
Bakalářské obory
čtvrtek 21. 6. 2018
Navazující magisterské obory
čtvrtek 21. 6. 2018 odpoledne

Náhradní termíny přijímacích zkoušek se nevypisují.
Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že daný uchazeč skládá maturitní
zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující na Slovensku). Na jiné důvody (nemoc, kolize termínů
přijímacích zkoušek s jinými fakultami a jiné) není možné brát zřetel.

Manipulační poplatek za přijímací řízení:
Všechny obory: 550,- Kč
Poplatek je placen za každou přihlášku
V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku, fakulta administrativní
poplatek nevrací.

Zápis ke studiu
Přijatý uchazeč obdrží společně s rozhodnutím o přijetí informace o zápisu, které jsou současně pozvánkou
k zápisu.
Zápisy se budou konat 9. a 10. 7. 2018 do magisterských a bakalářských oborů a 11. 7. 2018 do navazujících
magisterských oborů.
Úředně ověřenou plnou mocí lze zmocnit k zápisu jinou plnoletou osobu.
Zcela výjimečně se uchazeč může písemně z účasti na zápisu omluvit:
a) před tímto termínem,
b) po tomto termínu, a to nejpozději do 5 dnů (pouze vážné důvody: zdravotní důvody potvrzené
lékařem),
Uchazeči, který byl ke studiu přijat, zaniká právo na zápis, jestliže ve lhůtě stanovené fakultou se k zápisu
a) nedostavil a neomluvil nebo
b) nedostavil a omluvil a jeho omluva nebyla uznána.
Na uvolněná místa budou přijati ihned další uchazeči.

