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        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona 

č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 18. listopadu 2002 pod čj. 29 910/2002-30 změny Statutu Masarykovy 

univerzity v Brně.  

 

      .......................................... 

             Ing. J. Beneš, CSc. 

      ředitel odboru vysokých škol 

 

VIII.  

ZMĚNY   

STATUTU  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění takto: 

1. V čl. 28 odstavec 3 zní: 

„3. Jakožto vysokoškolské ústavy podle  § 22 odst. 1 písm. b) zákona na MU působí: 

a) Ústav výpočetní techniky, 

b) Mezinárodní politologický ústav.“. 

2. V příloze č. 2 odst. 2 se zrušuje písmeno b). 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

3. V příloze č. 2 organizační schéma MU včetně nadpisu zní: 

„ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MU 

 

Fakulty  

 Právnická fakulta  

 Lékařská fakulta 

 Přírodovědecká fakulta 

 Filozofická fakulta 

 Pedagogická fakulta 

 Ekonomicko-správní fakulta 

 Fakulta informatiky 

 Fakulta sociálních studií 

 Fakulta sportovních studií 
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Vysokoškolské ústavy  

 Ústav výpočetní techniky 

 Mezinárodní politologický ústav 

Univerzitní zařízení  

 Centrum jazykového vzdělávání 

 Centrum pro další vzdělávání 

 Správa kolejí a menz 

 Vydavatelství 

 Archív 

 Centrum pro regionální rozvoj 

 Centrum zahraničních studií 

Rektorát  

 „. 

4. V příloze č. 4 čl. 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„3. Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním 
vzdělávání získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 
kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované 
studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal 
přihlášku k přijímacímu řízení.“. 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

5. V příloze č. 4 čl. 4 odstavec 3 zní: 

„3. Přihláška se podává buď elektronickou formou nebo na standardním tiskopise, pokud 
fakulta nestanoví svým vnitřním předpisem  jinak.  Přílohy  přihlášky,  doplňování   dokladů,   
způsob   odstraňování   nedostatků v přihláškách a způsob úhrady poplatku za úkony spojené 
s přijímacím řízením stanoví fakulty svým vnitřním předpisem.“. 

 

Článek 2 

1. Tyto změny  Statutu Masarykovy univerzity v Brně byly schváleny podle § 9 odst. 1 
písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 
4. listopadu 2002. 

2. Tyto změny Statutu Masarykovy univerzity v Brně nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 
zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

3. Tyto změny nabývají účinnosti dnem platnosti s výjimkou změn uvedených v bodech 
1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003. 

 

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r. 

rektor 


