
VAŠE ALMA MATER 

ABSOLVENT 
Vážená absolventko / vážený absolvente. 

Vaše univerzita žije i v předvánočním období 
naplno. Výběr toho nejzajímavějšího pro 
absolventy najdete v letošním posledním 
newsletteru. Zpřístupnili jsme pro Vás stovky 
digitálních výukových materiálů, naši vědci 
získali ocenění za výzkum genomu a jiní 
spustili web pomáhající vyznat se v historii 
Moravy. Své děti můžete posílat na 
přednášky dětské univerzity. Univerzita má 
nového partnera Filharmonii Brno, což 
mimo jiné přináší pro držitele Karty 
absolventa slevy na koncerty. 

Někteří z Vás podpořili prostřednictvím 
darujmuni.cz Univerzitní kino Scala, dětskou 
univerzitu nebo humanitární aktivity 
celkovou částkou blížící se Čtyř stům tisícům. 
Děkujeme! A připomínáme možnost využít 
univerzitního zázemí, nakoupit knihy se 
slevou či navštívit brněnské kulturní 
instituce s Kartou absolventa. Prožijte klidné 
Vánoce a úspěšně vykročte do nového roku, 
ale hlavně: zůstaňte s námi. 

Vaše Masarykova univerzita 

ZPRÁVY Z UNIVERZITY 

Stovky animací, video

záznamů nebo 

audionahrávek k první 

pomocí, sportu nebo vzniku 

lidského života. VŠe volně ke 

stažení. 

Dětská univerzita pokračuje, 

I díky dárcům. 

Zahraniční studenti jsou 

nejspokojenější na 

Masarykově univerzitě. 

Známe nejlepŠí pedagogy. 

Nově získali ocenění vedoucí semináře 
estetiky Petr Osolsobě z filozofické 
fakulty, literární historik Jiří Poláček 
z pedagogické fakulty a Jiří Barnat 
z fakulty informatiky. 

Temná hmota v rukou 

vědců. MU získala další 

ocenění. 

Vnuk kata z Osvětimi 

vystoupil 17. listopadu na 

Masarykově univerzitě. 

Nový web pomáhá 

orientovat se v historii 

Moravy. 

Masarykova univerzita je 

mezi deseti nejlepšími ve 

východní Evropě a střední 

Asii. 

Elitě chybí vytrvalost 

a nadhled říká Pavel Franc. 

Nové knihy z MUNIPRESS. 

M á m e novou CARLU. Video. 

PRIPRAVILI JSME P R O V A S 

Anketa absolventské srazy 

Dejte nám vědět Váš názor a vyhrajte 
vstupenku pro dvě osoby do zábavního 
vědeckého parku VIDA! 

Karta absolventa 

4 
KARTA 
ABSOLVENTA 
MU 

S Kartou absolventa nově s 20% slevou 
do Filharmonie Brno. 

Staňte se členy Spolku 

absolventů a přátel MU. 

Kalendář akcí 

Nepropásněte zajímavé výstavy, setkání 
a slavnosti. 

15.1.2016 - Poruchy regulace emocí 
u duševních poruch 

22.1.2016 - Objevování nových 
horizontů - virtuální a rozšířená realita 
v neurovědách a psychiatrii 

22. - 23.1.2016 - Hravé pohybové 
aktivity pro seniory a osoby 
s postižením 

28.1.2016 - Koncert u příležitostí 97. 
výročí založení Masarykovy univerzity 

20.2.2016 - Výživa rekreačních běžců 
a cyklistů 

více akcí najdete zde 

absolventi .muni.cz 

http://darujmuni.cz
http://absolventi.muni.cz

