Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, akademický rok 2019/2020
Magisterský studijní program Všeobecné lékařství
Informace pro studenty přijaté na základě obnovy přijímacího řízení
K zápisu do studia magisterského programu Všeobecné lékařství
se dostavíte dne:

4. září 2019 v 9:00 hod.

Místo konání v Univerzitním kampusu Bohunice (UKB, Kamenice 5,
625 00 Brno), pavilon A11, posluchárna 334, 3. nadzemní podlaží
Uchazeč, který se ze závaţných důvodů nemůţe ve stanovený den k zápisu dostavit,
se musí písemně omluvit (formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu: Studijní oddělení
LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno) a to nejpozději do 4. 9. 2019. Vedení fakulty omluvu posoudí
a rozhodne, jestli existují důvody k poskytnutí mimořádného náhradního termínu zápisu.
K zápisu do studia lze zplnomocnit jinou osobu.
Neomluvená neúčast na zápisu znamená ztrátu práva na zápis do studia. Zápis na základě
rozhodnutí o přijetí do akademického roku 2019/2020 nelze odložit do budoucna.
K zápisu s sebou doneste:
platný doklad totoţnosti (občanský průkaz nebo pas);
originál úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení
psací potřeby;
zplnomocněná osoba předloţí originál úředně ověřené plné moci a svůj platný doklad
totoţnosti.
Orientační program zápisu:
představení struktury fakulty, seznámení se základními principy organizace studia;
vyplnění zápisových listů (budou rozdány na místě) dle instrukcí studijního oddělení;
ověření totoţnosti, odevzdání maturitního vysvědčení a potvrzeného zápisového listu;
přidělení vstupních údajů do elektronického Informačního systému MU, potvrzení o studiu.
Důležitá upozornění:
Dnem zápisu do studia se stáváte studentem Lékařské fakulty MU se všemi právy
a povinnostmi z toho vyplývajícími, jak jsou stanoveny Zákonem o vysokých školách (zákon
č. 111/1998 Sb.) a Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (SZŘ MU,
https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/studijni-a-zkusebni-rad-mu).
Pokud se do studia na LF MU zapíšete a následně se rozhodnete nenastoupit, bez prodlení
o tomto informujte studijní oddělení LF MU, aby bylo moţné studium ukončit. Kaţdý den, kdy
zůstanete ve studiu zapsáni, je zaznamenán do celostátní matriky vysokých škol a v budoucnu
bude zohledněn při výpočtu poplatku za prodlouţenou dobu studia (nejen v rámci studií na MU).
Bliţší informace k poplatkům za studium a související legislativě viz univerzitní web:
https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem .
Studium je dle SZŘ MU moţné přerušit 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.
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Průkaz studenta – ISIC karta
ISIC karta patří k dokladům o studiu, na které má dle zákona student nárok. Objednává se
přes Obchodní centrum MU, cena první karty je 180 Kč. Přesnější instrukce k zaloţení a uhrazení
objednávky budou poskytnuty na zápise.
Student se musí nechat vyfotit (nelze pouţít vlastní fotku). Focení bude probíhat v den zápisu
v UKB (A11/228). Mimo zápisové dny probíhá focení dle rozpisu Ústavu výpočetních technologii
MU (https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob).
ISIC karty studenti obdrţí na informační schůzce před zahájením výuky.
Základy práce s Informačním systémem Masarykovy univerzity (IS MU)
Školení proběhne po ukončení zápisu, o místě a času budete informováni přímo na zápise.
Studijní katalog
Studijní katalog je dostupný na fakultních webových stránkách www.med.muni.cz/studenti. Je v
něm jasně definován závazný studijní plán programu (struktura povinných předmětů, nabídka
povinně volitelných). Aktualizace pro akademický rok 2019/2020 je zveřejněna od 31. 5. 2019.
Semestr podzim 2019
Výuka bude zahájena 16. 9. 2019, rozvrh bude zveřejněn 31. 8. 2019 prostřednictvím IS MU.
V neděli 15. 9. 2019 se bude konat v 16:00 hod. v Aule UKB (A22/116) povinná informační
schůzka pro všechny nově zapsané studenty oboru Všeobecné lékařství.
9. října proběhne slavnostní imatrikulační akt.
Ubytování na kolejích pro akademický rok 2019/2020
Ţádost o ubytování na kolejích MU lze podat aţ po zápisu do studia, elektronicky,
prostřednictvím ISKAM (https://iskam.skm.muni.cz/) – přihlašovací údaje student obdrţí při zápisu.
Moţnost rezervace je otevřena od 1. 8. 2019 (9:00) a skončí vyčerpáním ubytovacích kapacit nebo
nejpozději 10. 9. 2019.
Veškerá organizace ubytování probíhá přes Správu kolejí a menz (www.skm.muni.cz).
Podrobnější informace najdete na uvedených webových stránkách, popřípadě je poskytnou
kontaktní osoby Správy kolejí a menz.
Užitečné odkazy
- fakultní web: www.med.muni.cz
- Knihovna univerzitního kampusu: www.kuk.muni.cz
- prodejna knih a skript: www.lekarskeknihy.cz
- Správa kolejí a menz MU: www.skm.muni.cz
veřejná doprava v Brně: www.dpmb.cz
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Vážená kolegyně, vážený kolego,
Vaším přijetím na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně získáváte právo stát se členem
Spolku mediků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Co je Spolek mediků?
Spolek mediků je stavovská organizace studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
zaloţená v roce 1919. V průběhu historie byla jeho činnost z politických důvodů několikrát
přerušena, od roku 1989 funguje kontinuálně. Klade si za cíl podporovat vzájemné vztahy mezi
mediky, lékaři a studenty ostatních vysokých škol a rozvíjet vzájemnou spolupráci. Svou činností
(organizace Studentské vědecké konference) přispívá k rozvoji vzdělání a lékařské vědy. Spolek
mediků výrazně dotváří kulturní a společenský ţivot studentů LF, jak jistě budete mít moţnost
během svého studia zjistit.
Spolek mediků vydává od roku 1996 vlastní časopis MEDIK on-line, jehoţ speciální „Prvácké“ číslo
obdrţíte při zápisu. Najdete v něm vše podstatné týkající se studia na naší fakultě, ubytování,
stravování, základní orientace v Brně a ostatních podstatných „maličkostí“.
Jak se můžete stát členem Spolku mediků?
První krok jste jiţ udělali, zvládli jste úspěšně přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu. Nyní stačí jen
kontaktovat našeho zástupce na Vašem zápisu do 1. ročníku, zaplatit členský příspěvek ve výši
250,- Kč (platí na celou dobu studia) a začít uţívat výhod spojených se členstvím ve Spolku
mediků.
Jaké výhody budete mít ze členství ve Spolku mediků?
Časopis MEDIK on-line, distribuovaný zdarma
Burza skript a učebnic
Speciální ceny na nákup lékařského obutí a ošacení
Slevy na kopírování a tisk ve vybraném copycentru
Slevy na permanentky ve vybraném fitcentru
Slevy na akce pořádané Spolkem mediků (plesy, party)
Pasování do stavu medického během imatrikulačního plesu
Pohybové aktivity (taneční kurzy, plavání, pilates, zumba a další)
Účast na tematických přednáškách a kulturních večerech
Klub Antonína Trýba, kde se můţete nejen učit, ale také se odreagovat u deskových her,
šipek či klavíru
Prvákoviny, kde vám naši kolegové ukáţí „jak to na medicíně chodí“
Moţnost realizovat své vlastní společenské nápady a mnohé další
Tak neváhejte a připojte se k nám. Těšíme se na Vás!
Více na http://spolek.med.muni.cz/
http://old.muni.cz/admission/student/clubs#61
Martin Šabík
prezident Spolku mediků
Studenti oboru Zubní lékařství se mohou stát členy Sdružení studentů stomatologie ČR.
Informace najdete na: http://www.ssscr.cz/
http://old.muni.cz/admission/student/clubs#60
International Federation of Medical Students' Associations IFMSA
http://old.muni.cz/admission/student/clubs#58
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