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Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, akademický rok 2022/2023 
Informace pro studenty Navazující magisterské studijní programy  

 
 

 
Informační schůzka k zápisům se bude konat 13. července 2022 v 9:00 hod.   

   
 

Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice  
(UKB, Kamenice 5, 625 00 Brno), pavilon B11, posluchárna 234 
 

Před konáním povinné informační schůzky: 
 K informační schůzce jsou pozváni výhradně uchazeči, kteří vložili do své e-přihlášky 

autorizovanou konverzi bakalářského diplomu. Konverzi můžete vyhotovit například 
prostřednictvím služby Czech POINT České pošty.  

 Současně je potřeba, aby uchazeč provedl v období od 8. do 10. 7. 2022 distanční zápis 
ve své e-přihlášce. Zde se zobrazí možnost „zapsat se do studia“, kterou uchazeč 
potvrdí. Studenti, kteří nestudovali na MUNI, si zvolí „dočasné přístupové heslo“ do 
Informačního systému MU (IS MU). Uchazeč bude v IS MU veden jako tzv. neztotožněná 
osoba – ztotožnění provedeme na povinné informační schůzce k zápisu, kde bude 
dočasné heslo nahrazeno heslem primárním.  

 K účasti na informační schůzce a úkonu ztotožnění lze zplnomocnit jinou osobu. Pokud 
se uchazeč nemůže ze závažných důvodů ve stanovený den dostavit k povinné 
informační schůzce a nemá možnost zplnomocnění druhé osoby, musí se nejpozději  
do 10. 7. 2022 písemně omluvit na adrese: studijni@med.muni.cz. Dále je povinen 
domluvit si náhradní termín ztotožnění na Studijním oddělení LF MU, které provede 
osobně, nejpozději do začátku výuky 12. 9. 2022. 

K zápisu s sebou doneste: 

 platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas); 
 zplnomocněná osoba předloží originál úředně ověřené plné moci a svůj platný doklad 

totožnosti; 

Orientační program zápisu: 

 představení fakulty, seznámení se základními principy organizace studia; 
 ztotožnění – přidělení vstupních údajů do elektronického Informačního systému MU; 
 focení na ISIC karty 
 spolky na LF MU 
 bližší informace o zápisu a průběhu studia sledujte na webových stránkách fakulty 
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Upozornění: 

Dnem zápisu do studia se stáváte studentem Lékařské fakulty MU se všemi právy  
a povinnostmi, které jsou stanoveny Zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.)  
a Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (SZŘ MU). Pokud se do studia na LF 
MU zapíšete a následně se rozhodnete nenastoupit, bez prodlení zanechte studia 
prostřednictvím Úřadovny v IS MU a informujte studijní oddělení LF MU. Každý den, kdy 
zůstanete ve studiu zapsáni, je zaznamenán do celostátní matriky VŠ a v budoucnu bude 
zohledněn při výpočtu poplatku za prodlouženou dobu studia (nejen v rámci studií na MU). 
Bližší informace k poplatkům za prodlouženou dobu studia a související legislativě naleznete 
zde. Přerušit studium je dle SZŘ MU možné až po úspěšném dokončení prvního semestru. 

Povinné očkování proti virové hepatitidě B  

Dle Vyhlášky MZ ČR č. 439/2000 Sb., čl. 6 §11 jsou studenti lékařských fakult povinni být řádně 
naočkováni proti virové hepatitidě typu B. Na LF MU upravuje povinné očkování Směrnice 
3/2019. Studenti mají povinnost být naočkování nejpozději do konce 1. ročníku. Studenti 
s českým občanstvím zakliknou v IS MU čestné prohlášení, ostatní studenti vloží potvrzení 
o očkování do IS MU (blíže bude upřesněno studijní referentkou v průběhu 1. ročníku). 

Průkaz studenta – ISIC karta 

Každý student musí mít ke studiu na LF MU ISIC kartu, vydanou naší univerzitou. Nová karta 
nebo revalidační známka se objednává se přes Obchodní centrum MU, cena je 180 Kč. Nový 
student se musí nechat vyfotit (nelze použít vlastní fotku). Focení bude probíhat v den zápisu 
v UKB (B11/228). Mimo zápisové dny probíhá focení dle rozpisu Ústavu výpočetních 
technologii MU (ÚVT). ISIC karty studenti obdrží před zahájením výuky – datum vydání bude 
upřesněno studijní referentkou. 

Studijní katalog 

Studijní katalog je dostupný na webových stránkách LF MU a je v něm definován povinný 
studijní plán každého studijního programu. Aktualizace pro následující akademický rok 
2022/2023 je zveřejněna k 31. 5. 2022. 

Výuka bude zahájena v pondělí 12. 9. 2022 dle platného rozvrhu.  

Ubytování na kolejích pro akademický rok 2022/2023 

Žádost o ubytování na kolejích MU lze podat až po zápisu do studia, výhradně elektronicky, 
prostřednictvím ISKAM – přihlašovací údaje (UČO a heslo) student obdrží při zápisu. Možnost 
rezervace bude zahájena od 8. 8. 2022 (přesný rozpis rezervací sledujte na webových 
stránkách SKM). Lůžko je možné rezervovat do vyčerpání kapacity kolejí, nejpozději do 31. 8. 
2022. Po rezervaci lůžka je nutné elektronicky podepsat ubytovací smlouvu a uhradit 
rezervační kauci ve výši 2000 Kč. Kauce je splatná do 10 dní od provedení rezervace. 
Veškerá organizace ubytování probíhá přes Správu kolejí a menz (SKM) - podrobnější 
informace, včetně upřesnění termínu rezervací, najdete na webových stránkách, případně 
u kontaktních osob SKM. 

Užitečné odkazy 
- Fakultní web: www.med.muni.cz/studenti 
- Knihovna univerzitního kampusu: www.kuk.muni.cz ; 
- Lékařské knihkupectví, prodejna skript: www.lekarskeknihy.cz 
- Správa kolejí a menz MU: www.skm.muni.cz 
- Veřejná doprava v Brně: www.dpmb.cz 
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STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU LF MU 

Vážené budoucí kolegyně, vážení budoucí kolegové, 

Akademický senát Lékařské fakulty je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a vy v něm 
máte svých 11 studentských zástupců, kteří tvoří jeho třetinu a formují Studentskou komoru. 
Akademický senát schvaluje důležité normy, dokumenty a má i další pravomoci uvnitř fakulty – 
volí či odvolává děkana fakulty, schvaluje rozpočet a mnohé další. 

Pravidelně se účastníme porad vedení, kde máme možnost připomínkovat, vyjadřovat  
se k velmi důležitým návrhům již ve stadiu zrodu a snažíme se řešit různorodé podněty od 
studentů. Podporujeme jedince i studentské organizace, čímž se snažíme zasadit o co nejlepší 
studijní podmínky a dobrou atmosféru na fakultě.  

Pro více informací navštivte naše webové stránky SKAS LF nebo Facebook. Závěrem  
mi dovolte popřát, aby se vám na naší fakultě líbilo a hodně úspěchů do studia. 

 Matyáš Fejfar 
 Předseda SKAS LF MU 
 

 


