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Škola zvyšuje komfort studentů * Přihlášky jsou letos už jen elektronické 
 
Brno - Nové testy, více stipendijních programů, elektronické přihlášky, více oborů. Takové jsou jen 
některé změny, které si připravila brněnská Masarykova univerzita pro zájemce o studium. Škola 
také nabídne budoucím studentům větší komfort. 
 Minulý rok na Masarykově univerzitě napočítali přes čtyřiapadesát tisíc přihlášek ke studiu, 
škola zapsala patnáct tisíc studentů. Stejný počet lidí chce přijmout i letos na podzim. 
 “Myslím, že jsme udělali vše pro to, aby byla univerzita pro studenty atraktivní. Všechny 
změny slouží hlavně jim. Chceme, aby je motivovaly a přiměly k samostatnému studiu, ale aby také 
zvýšily jejich úspěch na trhu práce,” uvedl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. 
 Také proto v příštím akademickém roce přibudou obory. “Uchazeči si mohou vybrat z více než 
sedmi set padesáti. Nově se otevřela počítačová grafika a zpracování obrazu na fakultě informatiky či 
bakalářský studijní obor nazvaný analytický chemik - manažer chemické laboratoře, který se bude 
vyučovat na přírodovědecké fakultě,” uvedla příklad mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Pedagogická 
fakulta zase přišla s novým oborem Lektorství cizího jazyka. 
 Škola láká i na univerzitní kampus v Bohunicích. Toho si ale letošní prváci neužijí: 
univerzitní městečko pro studenty medicíny, přírodovědy a sportovních studií má být hotovo až v roce 
2008. 
 
Konec formulářů 
 
Zlepšilo se i ubytování. Do roku 2005 totiž škola měla k dispozici pouze čtyři a půl tisíce lůžek, což 
bylo vzhledem k počtu studentů na Masarykově univerzitě málo. “Ubytovací stipendium ale problémy 
vyřešilo. Naší univerzitě vyhovuje. Pobírá je asi třináct tisíc studentů, kteří si z něj mohou hradit jak 
koleje, tak náhradní ubytování,” říká rektor Fiala. 
 Největší letošní změna se ale týká přihlášek. “Letos přijímáme přihlášky pouze elektronickou 
formou, formuláře jsme zrušili. Elektronická přihláška má novou podobu. Je uživatelsky jednodušší, 
příjemnější je také navigace. Ojedinělý je výběr dne přijímacího řízení. V tom jsme napřed před 
konkurencí,” vzkázala prorektorka Ivana Černá. 
 Změny na univerzitě, technická vybavenost i pověst univerzity láká ke studiu mnoho 
středoškoláků. “Chci na fakultu sociálních studií, na žurnalistiku a evropská studia. Na Masarykově 
univerzitě studuje spousta přátel. Všichni si školu chválí,” řekl například student Aleš Málek. 
 Více než počet uchazečů zajímá akademiky jejich talent. “Saháme proto i do vzdálenějších 
regionů,” uvedla prorektorka pro studium Zuzana Brázdová. Škola tak vítá Slováky, Bělorusy či 
Bosňany. 
 


