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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:

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:

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: do 4.5. 2011 

Místo konání: Mendelovo muzeum MU 

 Výstava si připomíná dlouhou historii astronomie ve městě 
Brně, která vedla k „otci genetiky“ Mendelovi, ale i k její 
novodobější historii spojenou se vznikem brněnské hvězdárny.

 Zpestřením celé výstavy budou komentované prohlídky 
a především pozorování oblohy v zahradě opatství pod 
dohledem zkušených astronomů brněnské hvězdárny.  

Pozvánka na výstavu 1/1

„Historie brněnské astronomie“
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Vás zve na promítání filmu

Mary and Max

Kdy: středa 20. 4. v 17.15

Kde: učebna 37, Poříčí 31  

Po skončení promítání proběhne

diskuse se speciálním hostem

nejen o zhlédnutém filmu.
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