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Nezapomeňte na důležité termíny
Podávání přihlášek do bakalářského studia
1.11.2020 – 28.2.2021
Dny otevřených dveří na FSS MU
22. & 23.1.2021
Testy ZSV a OSP u společnosti SCIO
12.12.2020		
06.02.2021
06.03.2021
28.03.2021		
17.04.2021
Testy TSP na Masarykově univerzitě
24. & 25.4.2021
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Multimediální den –
tentokrát online
20.11.2020
Připojte se k diskuzi s novináři o manipulaci
ve fotografii, nahlédněte do multimediálního zázemí
fakulty a poslechněte si zkušenosti studentů
a studentek žurnalistiky. A pro ty, kteří by přeci
jen chtěli vyrazit ven, bude připravena výstava
o manipulaci ve fotografii přímo před budovou FSS.

www.chcinafss.cz
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Proč studovat na FSS
96 % našich absolventů a absolventek získá zaměstnání do 6 měsíců
od ukončení studia. Jsme jedna z nejlépe hodnocených sociálně vědních
škol v Česku. Připravíme vás na práci ve veřejné správě, v tisku, PR, na ministerstvech, v diplomacii, sociálních službách, nejrůznějších organizacích
či firmách, ale také ve vědeckých týmech.
92 % absolventů a absolventek je spokojeno s tím, co jim FSS dala do
života. Oceňují hlavně schopnost argumentace, široký rozhled v sociálně
vědních otázkách, schopnost práce s informacemi, analytické uvažování,
proaktivní přístup, vedení k zodpovědnosti a toleranci.
180 spolupracujících organizací, okolo 26 000 hodin strávených na praxích.
Praxe je na FSS MU přirozenou součástí výuky. Můžete ji absolvovat také
přímo v katederním cvičném médiu Stisk, v Radiu R, v redakci studentské
televize Studex.tv nebo v internetové psychologické poradně. Zapojit se
můžete i do výzkumu nebo 18 aktivních studentských spolků.
270 partnerských smluv se zahraničními univerzitami, 50 zahraničních
vyučujících, kteří přijíždějí ročně na naši fakultu. Studijní nebo pracovní
pobyty v zahraničí vnímáme na FSS jako zásadní příležitost a velmi
podstatnou součást studia. Díky nim získáte odborné poznatky, praktické
dovednosti, osamostatníte se a navážete nová přátelství a profesní vztahy,
mnohdy na celý život.
U nás si rozvrh svých přednášek tvoříte sami. Po každé přednášce máte
chuť dál přemýšlet i diskutovat. S každým seminářem se znalosti mění
v prakticky využitelné schopnosti. S každou hodinou praxe se cítíte jistější
v tom, co umíte. Pokud vás zajímá studium na FSS z pohledu našich studentů a studentek, nahlédněte do fakultního časopisu Atrium.
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Přijďte si
poslechnout
přednášku
Chcete poznat, jak probíhá výuka, ať víte, do čeho
jdete? V průběhu letošního podzimního semestru
probíhá výuka online, ale i tak jsme pro vás připravili
možnost do ní nahlédnout. Vybrat si můžete
z následujících předmětů:
MVZb2014 Tajemný půvab diplomacie		

Út: 12:00–13:40

MVZb2041 Mezinárodní ekonomické vztahy		

Po: 18:00–19:40

MVZb2011 Energetická bezpečnost: východiska
a implikace pro fungování mezinárodního systému

Út: 12:00–13:40

EVSb1002 Evropa ve 20. století			

Út: 16:00–17:40

EVSb1001 Evropská integrace			

Út: 14:00–15:40

EVSb2026 Evropská unie – základní fakta a milníky

St: 10:00–11:40

IREb2001 Arctic Geopolitics – v angličtině		

St: 10:00–11:40

V katalogu předmětů na MUNI si pomocí kódu vyhledejte předmět, který vás zaujal.
Kontaktujte vyučujícího prostřednictvím e-mailu a vyčkejte na pozvánku do online třídy.
www.chcinafss.cz
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Vysvětlení základních pojmů
Studijní program
Základním rámcem každého vysokoškolského studia je konkrétní studijní program.
Masarykova univerzita nabízí tři typy studijních programů: bakalářský, navazující
magisterský a doktorský. Studijní program se realizuje prostřednictvím studijních plánů.
Fakulta sociálních studií nenabízí bakalářské studium v kombinované formě studia.

Studijní plán
Studijní plán tvoří souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů, který je z hlediska časové a obsahové posloupnosti uspořádán tak,
aby umožnil naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu ve
standardní době studia. Studijní plán může mít tuto podobu:
• pro sdružené studium, sestávající z hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního plánu;
• jednooborový;
• se specializací.

Studijní plán pro sdružené studium
Sdružené studium umožňuje, aby student získal ucelené znalosti a dovednosti ze
dvou studijních programů. Tvoří jej kombinace hlavního studijního plánu a vedlejšího
studijního plánu. Sdružené studium na Fakultě sociálních studií je asymetrické (s výjimkou učitelských studijních programů), tj. významně se liší objem studia v hlavním
a vedlejším studijním plánu.
Všechny studijní programy na FSS lze vzájemně kombinovat. Studijní programy FSS lze
v některých případech kombinovat i se studijními programy z jiných fakult MU.
Hlavní studijní plán: Volba hlavního studijního plánu je pro studenta klíčová,
protože profiluje jeho studium a student v rámci něj píše svoji bakalářskou práci. Hlavní
studijní plán odpovídá dvoutřetinové studijní zátěži. Student se zapisuje do studijního
programu, kde studuje hlavní studijní plán. Každý studijní program může obsahovat
pouze jeden hlavní studijní plán.
Vedlejší studijní plán: Vedlejší studijní plán je k hlavnímu studijnímu
plánu doplňkový. Vedlejší studijní plán odpovídá třetinové studijní zátěži. Student se
nezapisuje do studijního programu, kde studuje vedlejší studijní plán. V rámci jednoho
studia lze studovat pouze jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán.
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Jednooborový studijní plán
Studium se zaměřuje na zvládnutí jednoho oboru a jeho obsah si z velké části volí student sám. Jde o studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů, které si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných
předmětů. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává
větší volnost ve výběru povinně volitelných i volitelných předmětů.

Studijní plán se specializací
Studium se zaměřuje na hlubší orientaci v jedné ze specifických částí oboru. Studium
obsahuje společnou část předmětů s jednooborovým studijním plánem a předměty
specializace. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá vždy
pouze jednu z nich. Na Fakultě sociálních studií nabízíme jednu specializaci, a to ve
studijním programu Sociologie.

TSP –

Test studijních předpokladů

ZSV –

Základy společenských věd

OSP –

Obecné studijní předpoklady

www.chcinafss.cz
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Noc vědců – člověk
a robot
27.11.2020
Letos naše fakulta otevře své prostory virtuálně
ve 3D prohlídce. Projděte se v Atriu Iva Možného
a přesvědčte se, že sociální studia a technika mají
hodně společného.
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Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu je možné podávat od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021, a to pouze
elektronicky na této adrese. Jak na to se dozvíte v přehledné timeline na webu.
Celkový počet podaných přihlášek není omezen, avšak do každého studijního programu
můžete podat pouze jednu přihlášku, za kterou zaplatíte jeden poplatek (450 Kč).

Volba preferenčního pořadí
Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. pro
sdružené studium či se specializací), je možné v přihlášce vybrat až tři studijní plány
a seřadit je podle preferencí.
Dobrá rada: V e-přihlášce zaškrtávejte ideálně všechny tři volby, tím se nijak nesnižuje
šance na přijetí na první preferenci, ale naopak se zvyšuje šance na celkový úspěch!

Pokud podáváte přihlášku například do studijního programu Sociologie, můžete zvolit,
zda na první preferenční místo umístíte jednooborový studijní plán, jednooborový studijní plán se specializací nebo studijní plán pro sdružené studium s vedlejším studijním
plánem jiného programu. Přihlášku včetně preferenčního pořadí je možné editovat do
28. 2. 2021, později však ani preference již není možné změnit. Pokud tedy ve zmíněné
Sociologii umístíte na první preferenční místo například jednooborový studijní plán, tak
při přijetí na tuto preferenci již není možné žádat na stejné přihlášce přijetí do dalších
preferovaných kombinací.

Příklady pro snadnější podávání vašich
přihlášek
1. přihláška – do programu Psychologie:
1. preference – Psychologie jako jednooborový studijní plán (2. a 3. preferenci nevyužívám)
2. přihláška – do programu Politologie:
1. preference – Politologie jako hlavní studijní plán a Sociologie jako vedlejší studijní plán
2. preference – Politologie jako hlavní studijní plán a Mediální studia a žurnalistika jako
vedlejší studijní plán
3. preference – Politologie jako hlavní studijní plán a Psychologie jako vedlejší studijní plán
3. přihláška – do programu Mediální studia a žurnalistika:
1. preference – Mediální studia a žurnalistika jako jednooborový studijní plán
2. preference – Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Environmentální
studia jako vedlejší studijní plán
3. preference – Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Sociální práce
jako vedlejší studijní plán
www.chcinafss.cz
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Důležité: Ve 3. přihlášce nemohu dát např. hlavní studijní plán Mediální studia
a žurnalistika a vedlejší studijní plán Politologii – tj. zrcadlově vyměnit plány ze 2. přihlášky.

Na pořadí preferencí záleží!
Pořadí preferencí v každé přihlášce dobře važte, protože je určující při vlastním
rozhodovacím procesu v přijímacím řízení. Nelze ho měnit.
Příklad: Rozhoduje se o výsledku ve vaší 3. přihlášce do programu Mediální studia
a žurnalistika:
Nebyl jsem přijat na 1. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako jednooborový
studijní plán.
Byl jsem přijat na 2. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní
plán a Environmentální studia jako vedlejší studijní plán.
Pozor! Rozmyslím si to a chtěl bych nastoupit na 3. preferenci Mediální studia a žurnalistika
jako hlavní studijní plán a Sociální práce jako vedlejší studijní plán. To už ale nelze, musím se
zapsat na 2. preferenci.

Jak vypadají přijímací zkoušky
a kdy je absolvovat?
U přijímacího řízení do bakalářského studia na FSS si můžete vybrat, zda chcete
absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný Masarykovou univerzitou
(MU), nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností
SCIO. V obou případech musíte absolvovat ještě test ze Základů společenských
věd (ZSV) u společnosti SCIO. Zvolená kombinace platí pro všechny přihlášky do
bakalářského studia na FSS.

Příklad pro snadnější rozhodování
o podobě přijímací zkoušky
Varianta A: ZSV (SCIO) + OSP (SCIO)
Můžete si zaplatit až pět termínů těchto dvou testů. Při více navštívených termínech
se započítá nejlepší dosažený výsledek.
Výsledky testů ZSV i OSP předává fakultě výhradně společnost SCIO. Nemusíte tedy
po vykonání zkoušek již nic řešit. Svůj souhlas s předáním výsledků učiníte v rámci
samotné přihlášky k ZSV a OSP.
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Důležité! Pokud skládáte zkoušky u společnosti SCIO na Slovensku, je nutné si zvolit
a absolvovat českou verzi testů.

Varianta B: ZSV (SCIO) + TSP (MU)
Můžete si zaplatit až pět termínů zkoušky ZSV u společnosti SCIO. Při více navštívených
termínech se započítá nejlepší dosažený výsledek. Místo zkoušky OSP (SCIO) si pak
můžete vybrat TSP, které připravuje Masarykova univerzita. Zkoušku TSP vykonáte
pouze jednou v termínu stanoveném MU, její výsledek můžete uplatnit i na některých
dalších fakultách MU. Bližší informace k TSP a ukázky testů z loňských let jsou dostupné
na adrese www.muni.cz/tsp.
Ukázky testů ZSV, OSP i TSP najdete také na našich webových stránkách.

Testy ZSV a OSP u společnosti SCIO,
které jsou uznány naší fakultou:
12. 12. 2020
6. 2. 2021
6. 3. 2021
28. 3. 2021
17. 4. 2021

Testy TSP na Masarykově univerzitě
24. a 25. 4. 2021
Celkový výsledek pro stanovení vašeho pořadí tvoří z 60 % test ZSV a ze 40 % test OSP
či TSP. K testům ZSV a OSP u společnosti SCIO se přihlašujete samostatně na adrese
www.scio.cz/nsz, od společnosti SCIO po přihlášení obdržíte k testům pozvánku. MU
posílá pozvánku těm, kteří si vybrali TSP, automaticky.
Náhradní termíny se u ZSV, OSP i TSP nevypisují. Pokud se z velmi závažných důvodů
nemůžete zúčastnit řádných termínů TSP, můžete podat žádost o mimořádný termín,
a to písemně prorektorovi pro vzdělávací činnost.
Pokud se hlásíte v rámci sdruženého studia na mezifakultní studium, musíte případně
splnit i podmínky přijetí do studijního plánu jiné fakulty MU.

Uchazeči a uchazečky s handicapem
Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko
pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás. O pomoc můžete požádat
už při vyplňování e-přihlášky. Více informací zjistíte na adrese www.teiresias.muni.cz.

www.chcinafss.cz
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Přijetí bez přijímací zkoušky
Bez přijímací zkoušky se na naši fakultu dostanete, pokud ve své e-přihlášce
do 31. 3. 2021 spolu se žádostí doložíte alespoň jednu z následujících skutečností
(dokládá se úředně ověřená kopie diplomu nebo kopie diplomu ověřená razítkem
a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy):
a) Žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole středoškolské
odborné činnosti (SOČ) v jedné z kategorií (nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ):
01 – Matematika a statistika;
05 – Geologie a geografie;
08 – Ochrana a tvorba životního prostředí;
13 – Ekonomika a řízení;
14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času;
15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby;
16 – Historie;
17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
b) Žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole slovenské
Stredoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z následujících kategorií (nelze
uplatnit kolektivní řešení SOČ):
01 – Problematika voľného času;
05 – Životné prostredie, geografia, geológia;
13 – História, filozofia, právne vedy;
15 – Ekonomika a riadenie;
16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba;
17 – Pedagogika, psychológia, sociológia.
c) Žadatel je účastníkem celostátního kola Zeměpisné olympiády ČR (kategorie D)
nebo Geografické olympiády SR (kategorie A).
d) Žadatel je účastníkem celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií (pro ČR i SR).
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Dny otevřených dveří
22.–23.1.2021
Promluvte si přímo se studenty a studentkami
programů, které vás zajímají. Z vlastní zkušenosti
vám přiblíží průběh přijímacího řízení nebo
zahraniční studijní pobyty. Během programu
potkáte své budoucí vyučující a zažijete atmosféru
naší fakulty.

www.chcinafss.cz
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Bakalářské studijní programy
Nabízíme 12 unikátních studijních programů – 11 programů v češtině a 1 v angličtině.
Studijní program
Bezpečnostní a strategická
studia
Environmentální studia
Evropská studia
Mediální studia a žurnalistika
Mezinárodní vztahy
Politologie
Psychologie
Sociální antropologie
Sociální práce
Sociologie
Veřejná a sociální politika
a lidské zdroje
International Relations
and European Politics

sdružené studium













jednooborový se specializací
















Programy v češtině můžete vzájemně kombinovat. Díky těmto kombinacím jsou také
studijní programy v České republice jedinečné. Nikde jinde totiž nemůžete studovat
např. Mediální studia a žurnalistiku v kombinaci s Environmentálními studii nebo
Mezinárodní vztahy v kombinaci s Veřejnou a sociální politikou a lidskými zdroji.
Zajímá vás konkrétní studijní program? Chcete vědět, čím se během studia budete zabývat?
Navštivte naše webové stránky.

Studijní program v angličtině
Program International Relations and European Politics je možné studovat pouze
jednooborově, jeho studium je na rozdíl od ostatních programů zpoplatněno a termín
pro podání přihlášek je 15. 7. – 15. 11. 2020 pro zápis do jarního semestru 2021
a 1. 9. 2020 – 1. 6. 2021 pro zápis do podzimního semestru 2021.
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Kombinace studijních programů
Kromě možnosti kombinovat programy ve sdruženém studiu napříč Fakultou sociálních
studií je také možné kombinovat programy s jinými fakultami Masarykovy univerzity.
Průměrně nabízí studijní program na FSS MU 58 kombinací s jinými studijními programy. Kromě domovské Fakulty sociálních studií si můžete vytvořit kombinaci s programy
z Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty, Ekonomicko-správní fakulty a Fakulty informatiky. Jelikož se možné kombinace liší v závislosti na konkrétním studijním programu,
detailní rozpis najdete na webu fakulty nebo v e-přihlášce.

Počty přihlášek, přijatých a zapsaných
v akademickém roce 2020–2021
Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Počet
zapsaných

Bezpečnostní a strategická studia

394

186

86

Environmentální studia

216

77

39

Evropská studia

257

127

42

Mediální studia a žurnalistika

928

310

156

Mezinárodní vztahy

873

393

183

Politologie

370

204

79

1 476

152

104

Sociální antropologie

106

49

19

Sociální práce

258

55

25

Sociologie

444

190

78

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

195

69

31

76

49

40

Studijní program

Psychologie

International Relations and Europ. Politics

Zbývá už jen podat si přihlášku.
A pokud ještě stále váháte, navštivte nás na našich online akcích.
www.chcinafss.cz
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Proč jít k nám?

Kvalita
studia

Praxe

Uplatnění
absolventů a
absolventek

Zahraniční
spolupráce

Život
na fakultě

Zázemí MU
a Brno

15%

studentů a studentek absolvuje pracovní praxi
v zahraničí

27%

studentů a studentek vyjede za studiem do zahraničí

85%

absolventů a absolventek pracuje ve svém nebo příbuzném
oboru

96%

absolventů a absolventek získá zaměstnání do 6 měsíců

92%

absolventů a absolventek je spokojeno s tím, co jim naše
fakulta dala

f facebook.com/fss.muni.cz
i instagram.com/muni_fss

M prijim@fss.muni.cz

www.chcinafss.cz

www.muni.cz
prihlaska@muni.cz
www.chcinafss.cz

