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 Výuka probíhá od 21. 2. 2011 do 25. 3. 2011 (5 týdnů výuky)

 Předměty se zakončují od 28. 3. 2011 do 20. 4. 2011 vč.

 Přihláška k SZZ musí být podána do 20. 3. 2011 písemně 

příslušné studijní referentce. Přihlášku najdete na stránkách 

fakulty.

Informace pro absolventské ročníky

Bc. a Mgr. 

studium

Státní 

závěrečné 

zkoušky

Přihlášky k SZZ
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 Splnění všech podmínek nutných pro SZZ (ukončení všech 

povinných a povinně volitelných předmětů; 120, 180, 300 

kreditů) do 20. 4. 2011.

 BP/DP musí být vložena do archívu v IS do 20. 4. 2011.

 Do 20. 3. 2011 musí student doplnit/opravit v tématu své 

práce v ISu definitivní název práce česky a anglicky

Informace pro absolventské ročníky
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 Termín podání e-přihlášky je do 30. 4. 2011 vč. 

(prostřednictvím IS).

 Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 

400,- Kč.

 Všichni uchazeči, kteří si podali přihlášku do navazujícího 

magisterského studijního programu, píší přijímací test podle 

příslušného studijního oboru. Nevykonávají tedy TSP!

Přihlášky do navazujícího Mgr. studia
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 Přesné informace o podobě testů k přijímacím zkouškám 

naleznete na stránkách studijního oddělení v sekci 

přijímacího řízení.

Přihlášky do navazujícího Mgr. studia

Informace pro 

uchazeče
Přijímací řízení Navazující Mgr.
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 Jsme studenti Masarykovy univerzity a od roku 2007 poskytujeme svým 

kolegům studijně-právní poradenské služby. 

 Naše činnost se zaměřuje na poskytování studijně-právního poradenství 

všem studentům MU, bez ohledu na ročník, stupeň či formu studia, obor 

i fakultu. 

 Obsahem je objasňování práv a povinností studentů plynoucích z platné 

legislativy, mediační a intervenční činnost (zastupování studentů a 

pomoc při vyjednávání s univerzitními orgány či vyučujícími) atd. 

Studentští poradci MU Poradci.muni.cz
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 Jak se na nás obrátit:

1) na e-mailu: poradci@muni.cz

2) v kontaktních hodinách:

pondělí 10:00 – 13:00 kancelář Poradenského centra

úterý 15:00 – 17:00 knihovna Univerzitního kampusu

středa 13:00 – 16:00 kancelář Poradenského centra

Studentští poradci MU Poradci.muni.cz

mailto:poradci@muni.cz
http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
http://poradci.muni.cz/kontakt/knihovna-kampusu
http://poradci.muni.cz/kontakt/knihovna-kampusu
http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
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 Jak se na nás obrátit:

3) v kontaktních hodinách na telefonu:

549 49 4599 (Poradenské centrum – pondělí a středa)

549 49 6109 (Univerzitní kampus – úterý)

4) pomocí diskusního fóra v IS:

Studentští poradci MU

IS Diskuse Poradci

Poradci.muni.cz

http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
http://poradci.muni.cz/kontakt/poradenske-centrum
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 Datum konání: 2.3. – 9.3. 2011

Vstupně: 99 Kč / 79 Kč (studenti)

Místo: Palace Cinemas Velký Špalíček.

 Více o festivalu na

Cinema Mundi

Pozvánka na festival

http://cinemamundi.info

http://cinemamundi.info/
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 Přijměte pozvání na 2. ročník filmového festivalu Cinema Mundi, který bude 
2. března zahájen slavnostním programem na Náměstí Svobody. 

 Hlavní programová sekce představí ty nejlepší celovečerní filmy uplynulého 
roku z přibližně šedesáti národních kinematografií světa. 

 Filmy budou rozděleny do sedmi kategorií členěných podle jejich 
příslušnosti do zeměpisného a kulturně-společenského teritoria. Každý 
festivalový den se pak zaměří na jedno teritorium včetně tematicky 
spřízněných doprovodných akcí.

Cinema Mundi

Pozvánka na festival
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 Datum konání: 1.3 – 4.3., 7.3. – 8.3. 2011 
Čas: 13:00 – 17:00
Kde: Pod touto obrazovkou (místo studentských poradců)

 Probíhá výdej již zakoupených vstupenek + osobní prodej vstupenek 
zbylých. 

 Při vyzvednutí on-line rezervovaných a zakoupených vstupenek 
předložte identifikační údaje platby – variabilní symbol, jméno 
kupujícího a datum rezervace. 

Ples PdF – vyzvednutí a prodej lístků 


