Obecné informace o postupu při rozhodování o odvolání proti rozhodnutí
děkana o nepřijetí ke studiu na Masarykově univerzitě
Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Žádost podává orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. děkanovi, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.
Děkan může ve výjimečných případech sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ji
předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor má ze zákona o vysokých školách pravomoc změnit pouze
takové rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním
předpisem vysoké školy, nebo její součásti, anebo podmínkami přijetí ke studiu v příslušném
studijním programu. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.
V odvolacím řízení lze přihlížet pouze k důvodům, které by byly v rozporu vydaného rozhodnutí
o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy. Na jiné důvody, byť by šlo o důvody upřímně míněné
a pravdivé, nelze brát zřetel. Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí zejména nemůže být:
➢ velký zájem o studium zvoleného oboru
➢ rodinná tradice
➢ výborné výsledky v předchozím studiu
➢ předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
➢ subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných
kurzů
➢ pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
➢ momentální zdravotní indispozice
➢ sociální situace
Na uvolněná místa po uchazečích, kteří odmítli přijetí ke studiu (nezapsali se řádně den zápisu do studia
v červenci 2020, ani nepožádali s odůvodněním o náhradní termín zápisu), mohou být po zápisu do studia
zařazeni uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů, a to výhradně dle pořadí dosaženého u přijímací
zkoušky. V tomto případě lze přijmout vždy celou skupinu uchazečů se stejným celkovým počtem bodů
z přijímacích zkoušek.
Podmínkou pro přijetí rozhodně není zaslání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, proto žádáme,
abyste neposílali žádosti o přijetí na uvolněná místa. Uchazeč, který dosáhl menšího počtu bodů než
poslední přijatý uchazeč, nemůže být přijat; uchazeči, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí pro neprospěch,
nemohou být na uvolněná místa přijati.
Adresa pro odůvodněné podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu:
Lékařská fakulta MU, Studijní oddělení, Kamenice 5, 625 00 Brno
https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/odvolani-proti-rozhodnuti-o-prijetineprijeti-ke-studiu
Formulář ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ DĚKANA VE VĚCI NEPŘIJETÍ KE STUDIU
https://www.muni.cz/media/23808/odvolani.pdf
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