
Zápis z jednání AS FI dne 8. 4. 2022

konaného formou videokonference. Videozáznam je k dispozici zde

Přítomní členové senátu (9/12)

Vlastislav Dohnal, Ivana Černá, Vojtěch Řehák, Barbora Kozlíková, David Šafránek, Michal
Kozubek, Dominika Krejčí, Martin Macák, Veronika Burgerová (od cca 9:35)

Hosté

Jiří Zlatuška – děkan FI, Pavel Matula – proděkan pro bakalářské a magisterské studium aj.

Program

1. Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky MU – bak. a nav. programy
2. Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky MU – doktorské programy
3. Různé

a. Rezignace Adama Paráka na členství v ubytovací komisi
b. Způsob organizace státních zkoušek
c. Změna zástupce v RVŠ
d. Předložení rozpočtu fakulty k projednání senátem 22. 4. 2022 v 12:00 hod

Program byl jednomyslně schválen.
Jednání bylo zahájeno v 9:30. Senát je usnášeníschopný.

1. Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky MU – bak. a nav. programy

Pan proděkan Pavel Matula přítomným stručně shrnul obsah obou dokumentů viz Příloha
týkajících se otevření speciálního přijímacího řízení na fakultách MU v návaznosti na válečný
konflikt na Ukrajině, tedy výhradně pro osoby, které podléhají dočasné ochraně ve smyslu
zákona č. 65/2022 Sb.

FI otevřela všechny jednooborové programy bakalářského a navazujícího studia za podmínek
stanovených ve zmíněných dokumentech pro studium od září 2022. Studenti, kteří by měli
zájem začít studovat před tímto datem, mohou tak učinit v rámci programu Free Mover, který má
na starosti doc. Sojka; už asi 15 studentů vyjádřilo zájem.

Usnesení a hlasování:
Akademický senát FI souhlasí s předloženými kritérii.
Všichni přítomní senátoři vyjádřili souhlas. 9/12

https://is.muni.cz/player?furl=/do/fi/as/jednani_2022/Zaznam_AS_FI_2022-04-08.mp4


2. Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky MU – doktorské programy

Sběr přihlášek bude probíhat od 1. 4. do 31. 5. 2022 paralelně s běžným sběrem přihlášek.

Usnesení a hlasování:
Akademický senát FI souhlasí s předloženými kritérii.
Všichni přítomní senátoři vyjádřili souhlas. 9/12

3a. Rezignace Adama Paráka na členství v ubytovací komisi

Předseda senátu obdržel v pondělí 4. 4. 2022 rezignaci Adama Paráka na členství v ubytovací
komisi. Žádá tedy studentskou komoru o návrh na jmenování nového člena.

3b. Způsob organizace státních zkoušek

AS FI se obrátil na proděkana Pavla Matulu s dotazem, zda SZZ budou probíhat v normálním
anebo covidovém režimu. Zachovali bychom covidový režim (zkoušení bez přípravy), kdy je
možné v případě nutnosti snadno přejít do online režimu, ačkoli počítáme s tím, že SZZ budou
probíhat prezenčně. (externisté se připojí vzdáleně). Stále platí, že není povinnost závěrečné
práce tisknout, odevzdávají se pouze elektronicky.

3c. Změna zástupce v RVŠ

Na minulém zasedání dne 10. 2. 2022 byla AS FI odhlasována nominace Tomáše Foltýnka do
RVŠ s tím, že stávající člen pan děkan Zlatuška oznámí svoji rezignaci. Děkan: rezignaci
doručím.

3d. Předložení rozpočtu fakulty k projednání senátem dne 22. 4. 2022 ve 12:00 hod

AS FI apeluje na vedení fakulty, aby předali podklady k rozpočtu s dodržením stanovené 7denní
lhůty a nikoli k avizovanému dni 19. 4. 2022.

Příští zasedání AS FI bude prezenční formou dne 22. 4. ve 12:00 hod.

Zapsala: Jana Baná Schválil: Vlastislav Dohnal

Přílohy:

1. Podmínky pro přijetí studentů z Ukrajiny ke studiu na Fakultě informatiky MU – bak. a nav.
programy

2. Podmínky pro přijetí studentů z Ukrajiny ke studiu na Fakultě informatiky MU – doktorské
programy



Příloha 1:

BakalÁŘské A Navazující magisterské studium 2022/2023

Kritéria pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky MU

Fakulta informatiky otevírá speciální přijímací řízení pro zájemkyně a zájemce o studium na FI v
návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. Přijímací řízení je určeno výhradně pro osoby, které
podléhají dočasné ochraně ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb.

Uchazečky/či se mohou hlásit do všech jednooborových bakalářských i navazujících
magisterských studijních programů v češtině i v angličtině. Jmenovitě do těchto

● bakalářských studijních programů akreditovaných v češtině:
○ Informatika,
○ Programování a vývoj aplikací,
○ Kyberbezpečnost;

● navazujících magisterských programů akreditovaných v češtině:
○ Teoretická informatika,
○ Umělá inteligence a zpracování dat,
○ Vizuální informatika,
○ Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost,
○ Řízení softwarových systémů a služeb,
○ Softwarové inženýrství;

● navazujících magisterských programů akreditovaných v angličtině:
○ Computer Systems, Communication and Security,
○ Software Systems and Services Management,
○ Visual Informatics.

Sběr přihlášek bude probíhat od 15. 4. do 31. 5. 2022.

Dokumenty dodané uchazečkami/či (viz níže) bude jednou týdně posuzovat tříčlenná komise,
která doporučí nebo nedoporučí přijetí uchazečky/če do požadovaného programu. Komise si
může před učiněním rozhodnutí vyžádat osobní pohovor s uchazečkou/čem.

Vyžadované dokumenty jsou následující (jejich dodání je nutné):

● vyplněná on-line přihláška (s uvedením vybraného studijního programu),
● motivační dopis (v češtině nebo angličtině, psaný skutečně uchazečkou/čem),
● životopis (v češtině nebo angličtině),
● kopie pasu (včetně štítku o dočasné ochraně),
● diplomy/vysvědčení dokládající předchozí vzdělávání,
● výpis předmětů (včetně jejich hodnocení) dříve studovaných na vysoké škole (u

ukončených studií např. dodatek k diplomu), případně střední škole.



Prokázání předešlého vzdělávání nutného pro přijetí ve smyslu §48 Zákona o VŠ lze v souladu
se zákonem č. 67/2022 nahradit čestným prohlášením. Podobně lze čestné prohlášení uplatnit
při dokládání výpisu předmětů.

Pro doplnění přihlášky doporučujeme doložit (není nutné):

● vlastní akademické práce/publikace (např. bakalářská, seminární práce),
● doklady o úspěších v soutěžích relevantních k vybranému programu (např. olympiády v

matematice, informatice, programování apod.),
● jiné doklady prokazující zájem a schopnosti studovat vybraný program.

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Bakalářské programy celkem 30

Navazující magisterské programy celkem    40

Příloha 2:

DOKTORSkÉ studium 2022/2023

Kritéria pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky MU

Fakulta informatiky otevírá speciální přijímací řízení pro zájemkyně a zájemce o studium na FI v
návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. Přijímací řízení je určeno výhradně pro osoby, které
podléhají dočasné ochraně ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb.

Uchazečky/či se mohou hlásit do doktorských studijních programů v češtině i v angličtině.
Jmenovitě do těchto

● doktorský studijní program akreditovaný v češtině:
○ Informatika

● doktorský studijní program akreditovaný v angličtině:
○ Computer Science

Sběr přihlášek bude probíhat od 1. 4. do 31. 5. 2022.

Dokumenty dodané uchazečkami/či (viz níže) bude posuzovat tříčlenná komise, která doporučí
nebo nedoporučí přijetí uchazečky/če do požadovaného programu. Komise si může před
učiněním rozhodnutí vyžádat osobní pohovor s uchazečkou/čem.



Vyžadované dokumenty jsou následující (jejich dodání je nutné):

● vyplněná on-line přihláška (s uvedením vybraného studijního programu a tématu
výzkumu),

● dva doporučující dopisy (není-li možné je dodat, pak motivační dopis),
● souhlasné stanovisko školitele
● životopis (v češtině nebo angličtině),
● kopie pasu (včetně štítku o dočasné ochraně),
● diplomy/vysvědčení dokládající předchozí vzdělávání,
● výpis předmětů (včetně jejich hodnocení) dříve studovaných na vysoké škole (u

ukončených studií např. dodatek k diplomu), případně střední škole.

Prokázání předešlého vzdělávání nutného pro přijetí ve smyslu §48 Zákona o VŠ lze v souladu
se zákonem č. 67/2022 nahradit čestným prohlášením. Podobně lze čestné prohlášení uplatnit
při dokládání výpisu předmětů.

Pro doplnění přihlášky doporučujeme doložit (není nutné):

● vlastní akademické práce/publikace (např. bakalářská, seminární práce),
● jiné doklady prokazující zájem a schopnosti studovat vybraný program.

Předpokládaný počet přijímaných studentů

Doktorské programy celkem 10


