
Pohodovější nástup 
na univerzitu zajistí 
Prvákovi ny 
Poznejte své spolužáky a fakultu ještě před nástupem 
na Masarykovu univerzitu. Díky dvoudenní seznamovací 
akci Prvákoviny zjistíte všechny důležité informace, které 
vám usnadní překonat první semestr. 

Jal* se zorientovat v informačním systému, HIT- ' volitelné 
přodinély si v dalších scincslnx'li zapsal a si.i koho se 
obrátil, když budete potřebovat poradil? DolcŽItr informace 
o chodu univerzity se dozvíte na oficiálni seznamovací akci 
Prvákoviny MUNi.Tesit se můžete na nové kamarády, party 
pro nováčky i tipy, co musíte zažít břhem studentského 
života v Brně. 

i 4 . i . • • - . V ; tým s lovný staríích spolužáku vám osvetlí, 
TO očekával od prvního scincslru. projde s vámi prostředí 
tákully, zavede vás na studijní oddelení i do menzy, abyste 
hned první týden ncbJoudílt Přeloží vám. co znamenají 
nékteré univerzitní pojmy jako třeba p re rekvizity a predaji 
vám tipy, které jim samotným usnadnily studium, lektori 
mor dobře vfdí, které informace jsou pro vás dflležité, 
protože si sami proSli prvním semestrem, a rádi vám zodpoví 
všechny dotazy. 

Na Prvákovinách laky zažijete spoustu legrace. „Program 
jsme připravovali lak, aby se prváci nenudia. Do organizace 
se zapojilo i vedení jednotlivých fakult, které společné 
s lektory připravuje speciální část programu pro druhý den," 
prozradila koordinátorka Prvákovin Petra Šišková. Každá 

fakulta má svoj jedinečný program nékteré plánují kvizy, 
grilovačky a jiné vás Iřeba seznámí s úspešnými absolventy. 
Kromě* univerzity také dobře poznáte místo Brno a oblíbené 
studentské podniky. 

Vysokoškolský život navíc přináší spoustu výhod 
a Prvákoviny jsou tu i od mho, abyste se o nich dozvedeli 
dřív než v posledním ročníku. Béhem studia můžete zdarma 
používat softwarové licence, navštěvovat univerzitního 
lékaře nebo se angažoval v rudé studentských spolku. 
K dispozici mále i Karíérní centrum M U s týmem poradcu, 
kteří vám pomažou s profesním smerovaním a připravují 
rozvojové kurzy. DalSí užitečné služby nabízí Poradenské 
centrum MU, které je vám k dispozici ph studijních nebo 
psychických obtížích. 

tloudélat, abyste mohli být u toho? Rezervujte si termín na 
prvákoviny niuni.cz. )en pozor, kapacita je omezená, takže se 
vyplatí přihlásil co nejdříve. Přídejlc se také do Ďcebookové 
skupiny Prváci M U zoio (ollicial). která je tady pro všechny 
nové nastupující. • 

» prvakoviny.muni.cz 

http://niuni.cz
http://prvakoviny.muni.cz

