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OBECNÉ INFORMACE O STUDIU

Možnosti studia:

— Sdružené studium: 
      — rozdělení na hlavní a vedlejší studĳní plán

— Jednooborové studium

— Studĳní plán se specializací



PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

— Přihlášku je nutné podat i zaplatit 
     do 28. 2. 2022
— Kombinovat programy můžete 
     i s jinými fakultami MU
— Na jeden program max. 1 přihláška
— Cena jedné přihlášky 450 Kč
— Max. 3 priority
       — Je třeba si dobře promyslet, o co máte zájem
       — Priority po ukončení sběru přihlášek 28. 2. 2022 již nelze měnit
       — Přĳati budete vždy na nejvyšší možnou prioritu



Přijímací řízení 

Varianta ZSV a OSP
(obě od společnosti SCIO)
— Výhodné, pokud se hlásíte   
      i na jiné VŠ, kde požadují SCIO
— Více termínů a pokusů
— Poplatek si platí každý sám

Varianta ZSV a TSP
— Výhodné, pokud se hlásíte i na jiné
     fakulty MU, kde se dělá test TSP
— Píšete jeden test TSP, který se
     započítá ke všem přihláškám
— Navíc si platíte pouze test ZSV
      od společnosti SCIO



Výsledky testů  

— Výsledky testů od společnosti SCIO 
      si vyžádáme sami

— Není třeba dokládat certifikát 
      s výsledkem SCIO testů

— Je třeba udělit souhlas s předáním výsledků FSS MU
       – i v případě, že máte na FSS MU jen vedlejší studijní plán 



Přihlašování k testům

V případě, že si zvolíte variantu
ZSV a OSP
— Přihlašujete se sami na webu
      www.scio.cz
— Poplatek si hradíte sami

V případě, že si zvolíte variantu
ZSV a TSP
— K testu ZSV se přihlásíte sami
     na webu www.scio.cz 
     a uhradíte si poplatek za test

— K testu TSP Vás pozve MU
     elektronicky přes e-přihlášku
     a žádný další poplatek se nehradí



Termíny

Termíny testů SCIO:
     — 11. prosince 2021
     — 4. února 2022
     — 5. března 2022
     — 2. dubna 2022

Termíny testu TSP
     — 23. a 24. dubna 2022
     



Přijetí bez přijímacího ŘÍZENÍ

— Žadatel se umístil do 3. místa včetně
     v ústředním nebo krajském kole
     Středoškolské odborné činnosti
     (SOČ) v jedné z kategorií:
      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

— Žadatel se umístil do 3. místa včetně
     v ústředním nebo krajském kole
     slovenské Stredoškolské odborné
     činnosti (SOČ) v jedné z kategorií
       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

— Nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ



— Žadatel je účastníkem celostátního kola    
     Zeměpisné olympiády ČR (kategorie D) 
     nebo Geografické olympiády SR (kategorie A)

— Žadatel je účastníkem celostátního kola 
     Dějepisné soutěže studentů gymnázií (pro ČR i SR)

Přijetí bez přijímacího ŘÍZENÍ



Uchazeči s handicapem

— Uchazečům o studium s nejrůznějšími 
     typy handicapu pomáhá při přípravě 
     Středisko pro pomoc studentům se 
     specifickými nároky – Teiresiás

— Více informací o tomto pracovišti najdete na:   
      www.teiresias.muni.cz

— Kontaktovat jej můžete na adrese:
     teiresias@muni.cz 



— Veškeré informace najdete na webu:
      www.fss.muni.cz 
       – sekce pro uchazeče, bakalářské studium

— Kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese:
     prĳim@fss.muni.cz

— Sledujte, prosím, Vaši e-přihlášku a kontrolujte Vámi uvedený e-mail

Děkuji za pozornosT




