
Zápisy nově přijatých uchazečů do akademického roku 2017/2018 
 
 

 

 

 

Bakalářské studium – prezenční:      posluchárna 31 (3. podlaží) 

 

pondělí 19. června 2017 v 9.00 hodin  uchazeči, jejichž příjmení začíná písmenem   A - H 

                                      ve 13.00 hodin uchazeči, jejichž příjmení začíná písmenem  CH - Ma                

úterý 20. června 2017 v 9.00 hodin uchazeči, jejichž příjmení začíná písmenem  Me - R                                          

      ve 13.00 hodin  uchazeči, jejichž příjmení začíná písmenem    Ř – Ž 

 

Uchazeči přijatí do mezifakultního studia s FF, kteří konali oborový test (obory AJ, DU, DV, 

FAV, FJ, HI, NJ, RJ, SJ) se dostaví k zápisu v úterý 11. července 2017 v 9.00 hodin do 

posluchárny 31 (3. podlaží). 

 

náhradní termín: pondělí  11. září 2017 v 9.00 hod. (na žádost e-mailem)      posluchárna 31 

           (3. podlaží) 

 
K provedení zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

Zmocněnec musí být vybaven k převzetí rozhodnutí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním 

průkazem totožnosti. Vzor plné moci najdete na fakultních webových stránkách  

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc 

 

Poznámka: 

Pokud již na FSS studujete a nyní jste přijat/a do dalšího studia, nemusíte se výše uvedeného zápisu osobně 

zúčastnit. Můžete se zapsat prostřednictvím zápisového listu, který spolu s informacemi o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně (BOZP a PO) najdete na fakultních webových stránkách. Vyplněný zápisový 

list do prezenčního bakalářského studia, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a záznam o proškolení o BOZP 

a PO doručte do 19. 6. 2017 na studijní oddělení FSS. 

 

 

 

 

Bakalářské studium – kombinované:      posluchárna 21 (2. podlaží) 

 

úterý  29. srpna 2017 v 9.00 hodin 

 

náhradní termín: pondělí  11. září 2017 v 9.00 hod. (na žádost e-mailem)     posluchárna 22 

           (2. podlaží) 

 
K provedení zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

Zmocněnec musí být vybaven k převzetí rozhodnutí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním 

průkazem totožnosti. Vzor plné moci najdete na fakultních webových stránkách  

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc 

 

Poznámka: 

Pokud již na FSS studujete a nyní jste přijat/a do dalšího studia, nemusíte se výše uvedeného zápisu osobně 

zúčastnit. Můžete se zapsat prostřednictvím zápisového listu, který spolu s informacemi o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně (BOZP a PO) najdete na fakultních webových stránkách. Vyplněný zápisový 

list do kombinovaného bakalářského studia, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a záznam o proškolení o 

BOZP a PO doručte do 29. 8. 2017 na studijní oddělení FSS. 

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc
http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc


Navazující magisterské – prezenční:      posluchárna 31 (3. podlaží) 

 

 

pátek 14. července 2017 v 9.00 hodin 
 

náhradní termín: pondělí  11. září 2017 v 9.00 hod. (sdělit prosím e-mailem)    posluchárna  

                 21 (2. podlaží) 

            
K provedení zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

Zmocněnec musí být vybaven k převzetí rozhodnutí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním 

průkazem totožnosti. Vzor plné moci najdete na fakultních webových stránkách  

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/mgr 

 

Poznámka: 

Pokud jste absolvoval/a bakalářský studijní program na MU, nemusíte se výše uvedeného zápisu osobně 

zúčastnit. Můžete se zapsat prostřednictvím zápisového listu, který spolu s informacemi o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně (BOZP a PO) najdete na fakultních webových stránkách. Vyplněný zápisový 

list do prezenčního magisterského studia a záznam o proškolení o BOZP a PO doručte do 14. 7. 2017 na studijní 

oddělení FSS.  

 
 

 

 

Navazující magisterské – kombinované:      posluchárna 31 (3. podlaží) 

 
 

středa  30. srpna 2017 v 9.00 hodin 

 

náhradní termín: pondělí  11. září 2017 v 9.00 hod. (na žádost e-mailem)     posluchárna 22 

           (2. podlaží) 

 
    
K provedení zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

Zmocněnec musí být vybaven k převzetí rozhodnutí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním 

průkazem totožnosti. Vzor plné moci najdete na fakultních webových stránkách  

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/mgr 

 

Poznámka: 

Pokud jste absolvoval/a bakalářský studijní program na MU, nemusíte se výše uvedeného zápisu osobně 

zúčastnit. Můžete se zapsat prostřednictvím zápisového listu, který spolu s informacemi o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně (BOZP a PO) najdete na fakultních webových stránkách. Vyplněný zápisový 

list do kombinovaného magisterského studia a záznam o proškolení o BOZP a PO doručte do 30. 8. 2017 na 

studijní oddělení FSS.  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/mgr
http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/mgr

