
 

 

V Brně dne 30. dubna 2020 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolte mi informovat vás o důležitých změnách v podmínkách přijímacího řízení na Fakultě sociálních 

studií Masarykovy univerzity do akademického roku 2020/2021. Vzhledem k mimořádnému stavu 

panujícímu na území České republiky a Slovenska od poloviny března se snažíme hledat vstřícné a 

ohleduplné kroky tak, abyste na změny vyvolané pandemií nedopláceli a měli férovou možnost stát se 

magisterskými studenty naší fakulty.  

Dne 30. dubna 2020 schválil Akademický senát FSS MU upravené podmínky přijímacího řízení do 

navazujících magisterských programů. Rozhodli jsme v reakci na vaši nelehkou situaci realizovat 

přijímací řízení ve dvou termínech – v červnu 2020 a v září 2020. Zároveň – a především – došlo k úpravě 

podoby přijímací zkoušky tak, abychom se mohli chovat zodpovědně a nevystavovat vás jakýmkoli 

rizikům. Veškeré přijímací řízení tedy bude probíhat bez vaší fyzické přítomnosti na FSS. Vaše přihláška 

bude posuzována na základě motivačního dopisu a dalších materiálů vyžadovaných jednotlivými 

studijními programy (např. bakalářská práce apod.). Tyto materiály budete odevzdávat 1. června nebo 1. 

září (v závislosti na datu vaší zkoušky), a to výhradně elektronicky na prijim@fss.muni.cz. Bližší 

informace o podobě a složení materiálů Vám poskytnou jednotlivé katedry na začátku příštího týdne. 

Odpadají tak písemné testy či ústní pohovory, které byly původně avizovány. 

 

K termínům se, prosím, přihlašujte do 31. května, a to buď prostřednictvím Informačního systému MU, 

pokud do něj máte přístup, nebo prostřednictvím mailu zaslaného na prijim@fss.muni.cz. Do mailu 

uveďte číslo přihlášky a termín, v němž chcete přijímací zkoušku absolvovat. Pro přihlašování v IS MU, 

prosím, navštivte sekci Rozpisy (https://is.muni.cz/auth/rozpis/) a přihlaste se k vybranému balíku (viz 

https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1423;obdobi=7704;balik=377215). Ze dvou nabízených 

termínů si prosím vyberte vždy jeden. Zářijový termín neslouží jako termín opravný pro termín pro červen.  

 

Předpokládáme, že termín v září typicky využijí ti z vás, kdo půjdou k SZZ později než v červnu – o 

prázdninách či v září.  

 

V případě dotazů stačí odpovědět na tento mail nebo se ozvat na naše studijní oddělení na 

prijim@fss.muni.cz.  

Vážené kolegyně a kolegové, pevně věřím, že v přijímacím řízení uspějete, a garantuji vám, že budeme 

dělat vše pro to, abyste měli co nejlepší příležitost se na naši fakultu dostat. 

 

Krásné a poklidné dny přeje 

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 

děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

mailto:prijim@fss.muni.cz
mailto:prijim@fss.muni.cz
https://is.muni.cz/auth/rozpis/
https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1423;obdobi=7704;balik=377215
mailto:prijim@fss.muni.cz

