
Informace pro přijaté studenty – Bc., NMgr. a Embryolog 2021/2022 
 

1. Úřední hodiny studijního oddělení: 

01. 07. – 31. 08. 2021: jen St 9:30 -11:30 a 12:30 -14:30 

po zbytek roku: Po 12:00 - 14:30, Út 9:30 - 11:30, St, Čt 12:30 - 14:30, Pá 9:00 - 11:00 

 

2. Výuka začíná 13. září a probíhá dle rozvrhu zveřejněného od 25. srpna v IS. 

V pondělí 13. září v 18:00 v aule B22/116 v Kampusu, Kamenice 5 proběhne oficiální 

zahájení výuky informační schůzkou. Přivítá Vás paní proděkanka, obdržíte informace o 

organizaci výuky a studentské karty. Tato informační schůzka je pro studenty prezenčního 

studia povinná. 

 

3. Karta studenta 

• Prezenční studenti dostanou kartu ISIC. Jedná se o identifikační kartu studenta MU. 

Umožňuje vstup do počítačové učebny, do menz MU a na ústavy fakulty. Kartu ISIC si 

student objedná v IS přes Obchodní centrum. Student musí být vyfocen nejpozději do 

31. 8.  Fotografování mimo zápisové dny je každou středu a pátek od 10:00 do 11:00 hod. 

na ÚVT, Komenského nám. 2. a 1. středu v měsíci od 13:00 do 14:00 na FSpS, Kamenice 

5. Kdo již dříve studoval na MU a fotografování již absolvoval, fotit se nemusí. Kdo má 

ISIC z jiných studií na MU, objedná si revalidační známku – cena 180 Kč. 

• Studenti kombinovaného studia obdrží kartu kombinovaného studia v hodnotě 120 Kč. 

Objednají si ji také přes IS přes Obchodní centrum. 

 

4. Studijní katalog – na webu LF MU 

Zde najdete jak společný úvod se seznamy všech pracovišť a kontakty, odkazem na Studijní 

a zkušební řád MU a Opatření děkana LF, tak katalogy pro každý program zvlášť. Tam se je 

uveden harmonogram akademického roku, seznam všech předmětů s kredity, počty hodin, 

způsobem ukončení a další užitečné informace o studiu (výuka angličtiny a Celouniverzitní 

TV). Doporučujeme katalog dobře prostudovat, hlavně STUDIJNÍ ŘÁD!!! Neznalost 

neomlouvá! 

 

5. Povinná výuka angličtiny 

• Povinnou výuku angličtiny si zapisují studenti bakalářského studia ve 3. semestru studia v 

rozsahu 2 hodin cvičení týdně v délce dvou po sobě následujících semestrů. Předpokládají se 

znalosti angl. jazyka odpovídající minimální požadované vstupní úrovni na úrovni B1+ 

Společného evropského referenčního rámce (SERRJ). Do 3. semestru si musí studenti doplnit 

potřebné znalosti jazyka individuálně. Pokud je student držitelem certifikátu dokládajícího 

kompetenci na úrovni C1 SERRJ a výše (Státní jazyková zkouška z angličtiny, CAE, apod., 

nikoliv maturitní zkouška), je s výjimkou 1. hodiny zproštěn povinné docházky v obou 

semestrech a ve 2. semestru je mu nabídnuta možnost zkouškového testu již v 10. týdnu 

semestru. Ostatní studijní povinností však naplňuje v plném rozsahu. 

• U magisterského programu Embryolog je výuka angličtiny již od 1. semestru.  

• Navazující magistři nemají povinnou výuku angličtiny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Tělocvik na MU 

• Všichni studenti prezenčního studia mají povinnost během prvních šesti semestrů splnit 

podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z TV. Kromě programů 

Fyzioterapie a Zdravotnické záchranářství, kteří mají povinný tělocvik již ve výuce. Pokud se 

rozhodnete zapsat Tělesnou výchovu v 1. semestru, zaregistrujete si ji sami v Informačním 

systému MU – viz Celouniverzitní TV na CUS na FSpS.  

• Navazující magistři nemají povinnou TV. 

 

7. Začínáme s INFORMAČNÍM SYSTÉMEM MU – na webu IS MUNI  

Všechny směrnice, řády a osobní aplikace jsou umístěny v IS. Je proto nutné se s IS seznámit. 

• vývěska a aktuality 

• e-mailová pošta 

• omluvenky 

• stipendia: ubytovací, sociální, prospěchová 

• úprava osobních údajů 

 

8. Očkování (proti hepatitidě B; programy Zdravotnické záchranářství a Intenzivní 

péče i proti hepatitidě A)  

Ročníky 1990 a mladší jsou očkovány proti hepatitidě B ze zákona, starší mají povinnost být 

naočkováni!  

Programy Zdravotnické záchranářství a Intenzivní péče musí mít z důvodu praxe na ZZS i 

očkování proti hepatitidě A.  

 

9. Uznání předmětů (z jiných fakult MU a ostatních VŠ) 

Uznání předmětů se na Lékařské fakultě řídí Směrnicí děkana č. 3/2018 dostupné na: 

https://www.med.muni.cz/studenti/studijni-predpisy 

Studenti, kteří studovali na jiné VŠ a chtějí uznat předměty, si podávají papírovou žádost, 

kterou doloží výpisem známek ze studijního oddělení a sylaby předmětů, které absolvovali.  

Studenti, kteří již na LF studovali a mají zájem o uznání některých předmětů, si podají žádost 

o uznání předmětů elektronicky, přes IS MU.  

 

10. Seznam odborné literatury pro 1.ročník studia 

Seznam odborné literatury naleznete v Katalogu v IS pod kódy jednotlivých předmětů. Více 

informací se dozvíte v úvodní hodině každého předmětu. K dispozici je knihovna 

univerzitního kampusu MU, Kamenice 5. 
https://kuk.muni.cz/ 
 

11. Rozvrh 

Rozvrh na podzimní semestr bude zveřejněn od 25. 8. v IS.  

 

12.  Další informace 

V případě, že se zapíšete na LF a dodatečně se rozhodnete, že ke studiu nenastoupíte, buďte 

tak laskaví a požádejte si o zanechání studia elektronicky přes IS. Upozorňujeme Vás, že 

každý den, kdy budete zapsáni, se Vám počítá do odstudované doby a má vliv na ubytovací 

stipendium, poplatky za překročení standardní doby studia atd.  

https://www.med.muni.cz/studenti/studijni-predpisy
https://kuk.muni.cz/

