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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 1/2
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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 poradciMU Poradci.muni.cz
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 Jak se na nás obrátit: (od 21.3. 2011)

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

2) v kontaktních hodinách:

pondělí 14:00 – 16:00 kancelář Poradenského centra

úterý 14:00 – 16:00 knihovna Univerzitního kampusu

středa 14:00 – 16:00 kancelář Poradenského centra

Studentští poradci MU Poradci.muni.cz
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 Jak se na nás obrátit: (od 21.3. 2011)

3) v kontaktních hodinách na telefonu:

549 49 4599 (Poradenské centrum – pondělí a středa)

549 49 6109 (Univerzitní kampus – čtvrtek)

4) pomocí diskusního fóra v IS:

Studentští poradci MU

IS Diskuse Poradci

Poradci.muni.cz
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 Datum konání: 22.3. 2011

Čas: 16.00 

Místo: Aula Univerzitního kampusu

 Na neformálním setkání kandidáti na rektora nejprve 

představí své programy, poté se bude konat diskuse.

Diskuse s kandidáty na rektora

Pozvánka na diskusi 1/1
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 Datum konání: 29.3. 2011

Začátek: 16:00 – 19:00

Místo: Aula Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10.

 Diskuse bude rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou. 

První část uvede příspěvek prof. Sokola, po kterém bude 

následovat blok otázek moderátorů. Druhá část bude založená 

na otázkách publika. Diskuze je otevřená nejen akademické 

obci, ale celé široké veřejnosti

Téma: "Akademická svoboda a 

odpovědnost"

Pozvánka na diskusi s prof. Janem Sokolem 1/2
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 Datum konání: 29.3. 2011

Začátek: 16:00 – 19:00

Místo: Aula Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10.

Jan Sokol je český filozof, překladatel, vysokoškolský 

pedagog a publicista. Byl poslancem Federálního shromáždění 

v letech 1990-1992, ministrem školství v Tošovského vládě r. 

1998 a protikandidátem Václava Klause ve volbách prezidenta 

ČR v únoru 2003. 

Téma: "Akademická svoboda a 

odpovědnost"

Pozvánka na diskusi s prof. Janem Sokolem 2/2
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 12. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o 

lidských právech Jeden svět Brno přináší 48 dokumentů s 

tematikou lidských práv v 66 projekcích. Filmy přiblíží 

například situaci na Haiti rok po katastrofě, zaměřují se na 

nesvobodu v Bělorusku, v Barmě, v Číně, či na Kubě. 

 K hlavním tématům letošního ročníku patří ožehavý fenomén 

korupce v Rusku a nevšední přiblížení života seniorů.

Jeden svět Brno 2011

Pozvánka na festival

www.jedensvet.cz/brno
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 Datum konání: 22. – 29.3.2011

Místa konání: viz web

 Pořadatelé: Člověk v tísni, ve spolupráci s střediskem volného 

času Lužánky, Brněnským kulturním centrem, Kavárnou 

Trojka, Moravskou galerií, HaDivadlem a Divadlem Husa na 

provázku

JEDEN SVĚT BRNO 2011

Pozvánka na festival

www.jedensvet.cz/brno
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 Účastníci: Studenti středních a vysokých škol z Německa, 

České republiky a Slovenska do 26 let.

 Hlavní cena: Třídenní cesta do Bruselu nebo Štrasburku s 

návštěvou Evropského parlamentu a dalších evropských 

institucí.

 Eseje mohou být přihlášeny v angličtině, češtině, němčině a 

slovenštině. Mají mít rozsah 1-3 stránky (DIN A4).

Evropská soutěž o nejlepší esej 2011 1/3

Téma: „Sousedé v srdci Evropy – Známe 

se doopravdy?"
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 Pořadí v soutěži určí porota složená z představitelů českých a 

německých institucí pod vedením europoslanců Martina 

Kastlera a Jana Březiny.

 Výherci mohou své práce představit v rámci XX. Brněnského 

sympozia "Dialog v srdci Evropy", který se koná od 15. do 17. 

4. 2011

Evropská soutěž o nejlepší esej 2011 2/3

Téma: „Sousedé v srdci Evropy – Známe 

se doopravdy?"
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 Příspěvky do soutěže zasílejte na e-mail:

 s uvedením následujících údajů: jméno, adresa, věk, škola/ 

univerzita, studijní obor)

 Uzávěrka: 4.4. 2011

Evropská soutěž o nejlepší esej 2011 3/3

martin.kastler@europarl.europa.eu

Téma: „Sousedé v srdci Evropy – Známe 

se doopravdy?"
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