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VI.  

ZMĚNY   

STATUTU  

MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 

Článek 1 

Statut Masarykovy univerzity v Brně se mění takto: 

1. V čl. 14 odstavec 1 zní: 

„1. Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 
programu, náležitosti přijímacího řízení a průběh studia jsou dány § 48 až 57 zákona,  
přílohou č. 4  s názvem Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském 
studijním programu a způsob podávání přihlášek, Studijním a zkušebním řádem pro studenty 
bakalářských a magisterských studijních programů a Studijním a zkušebním řádem pro 
studenty doktorských studijních programů.“.  

2. V čl. 42 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) Příloha č. 4 – Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním 
programu a způsob podávání přihlášek.“.  

3. V čl. 42 odstavec 2 zní: 

„2. Vnitřními předpisy MU kromě tohoto statutu jsou: 
a) Volební a jednací řád AS MU. 

b) Jednací řád vědecké rady MU. 

c) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších 
zaměstnanců   MU. 

d) Vnitřní mzdový předpis pro akademické pracovníky MU. 

e) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky MU. 

f) Stipendijní řád MU. 

g) Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů 
MU. 

h) Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů MU.“. 
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4. Název přílohy č. 4 zní: 

„Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a způsob 
podávání přihlášek“. 

 

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 
25. února 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. 

 

 

Jiří Zlatuška, v. r. 

rektor 


