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Přijímací řízení do MSP Farmacie na FaF MU 

Často kladené otázky 

 

Průběh přijímacího řízení 

▪ Je možné použít i papírovou přihlášku? 

Ne, přihlášky přijímáme pouze elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy 

univerzity (IS MU). 

▪ Vyžadujete potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu na VŠ? 

Nevyžadujeme. 

▪ Kdy musím předložit maturitní vysvědčení? 

Maturitní vysvědčení (resp. jeho úředně ověřenou kopii) budete předkládat u zápisu do studia. 

Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou je jednou ze základních podmínek pro přijetí ke 

studiu. 

▪ Kdy se dozvím, zda jsem byl(a) přijat(a) ke studiu? 

V souladu se zákonem o vysokých školách bude rozhodnutí o přijetí ke studiu vydáno do 30 dnů od 

ověření splnění podmínek pro přijetí ke studiu. 

Na základě celkového bodového hodnocení písemných přijímacích zkoušek je sestaveno pořadí 

uchazečů. Pro přijetí ke studiu je rozhodující umístění v pořadí uchazečů podle celkového dosaženého 

počtu bodů. Uchazečům, kteří uspěli u přijímacích zkoušek, příp. kterým byla přijímací zkouška 

prominuta, bude zaslán návrh na přijetí ke studiu a pozvánka k zápisu ke studiu. Uchazeč je u zápisu ke 

studiu povinen doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bude mu vydáno rozhodnutí o 

přijetí ke studiu. 

▪ Je možné se na Farmaceutickou fakultu dostat i bez absolvování přijímací zkoušky? 

Ano, děkan fakulty promine přijímací zkoušku uchazeči o studium, pokud se tento umístil do 3. místa 

včetně v ústředním (celostátním) nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti anebo předmětové 

olympiády z jednoho předmětu, který je součástí přijímacích zkoušek. Pro detailní informace viz 

dokument „Podmínky přijímacího řízení“: https://www.pharm.muni.cz/media/3271996/podminky-

prijimaciho-rizeni-msp-21-22.pdf.  

 

Příprava na přijímací zkoušky 

▪ Je možné si na Farmaceutické fakultě zakoupit sbírku testů k přijímacím zkouškám? 

Farmaceutická fakulta sbírku testů k přijímacím zkouškám nevydává. Tematické okruhy k přípravě na 

přijímací zkoušku a náhled modelových otázek jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: 

https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/magisterske-studium. 
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▪ Z jakých knih se mám učit na přijímací zkoušku? 

K přípravě na přijímací zkoušku doporučujeme studium učebnic biologie, chemie a fyziky pro gymnázia, 

dle vzdělávacích standardů MŠMT ČR. 

▪ Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu, pořádá FaF kurz pro uchazeče o studium? 

Ano, Farmaceutická fakulta pořádá přípravný kurz pro uchazeče o studium v MSP Farmacie. Informace 

o kurzu, včetně možnosti přihlášení jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty: 

https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/celozivotni-vzdelavani/pripravny-kurz-k-prijimacim-zkouskam. 

 

Přijímací zkouška 

▪ Z kolika a jakých otázek se skládá přijímací zkouška? 

Písemná přijímací zkouška zahrnuje celkem 110 otázek (35 z biologie + 35 z chemie + 25 z fyziky + 15 

ze všeobecných studijních předpokladů). Otázky písemných přijímacích zkoušek jsou tvořeny typem 

mnohočetného výběru, kdy jedna z nabídnutých odpovědí je správná a typem otevřených otázek. 

Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 1 bodem. Za písemné zkoušky lze tedy získat 

maximálně 110 bodů. 

▪ Kolik budu mít k dispozici času na vypracování zadaných otázek? 

120 minut. 

▪ Jsou pro Farmaceutickou fakultu uznávány výsledky testů obecných studijních předpokladů 

(TSP, OSP), realizovaných na jiných fakultách MU? 

Ne, Farmaceutická fakulta sestavuje testy přijímacích zkoušek sama, kde větší část tvoří oborové testy 

z biologie, chemie a fyziky (celkem 95 otázek), které jsou doplněny 15 otázkami zaměřenými na 

všeobecné studijní předpoklady. Část „Všeobecné studijní předpoklady“ zahrnuje především otázky 

orientované na základní analytické, numerické a logické myšlení a nezahrnuje otázky na kulturní a 

politický přehled. 

▪ Som zo Slovenska, budem mať otázky preložené do slovenčiny? 

Ne, nebudete. Přijímací zkoušky probíhají v jazyce, v němž je realizována výuka studijního programu, do 

něhož se hlásíte, tedy v případě MSP Farmacie v češtině. 

▪ Budou přijímací zkoušky probíhat online? 

Konkrétní způsob realizace přijímacích zkoušek (prezenčně/distančně) a další důležité informace a 

organizační pokyny vám sdělíme v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději měsíc před jejich konáním. 

V případě mimořádných událostí a nepříznivého vývoje epidemiologické situace budeme postupovat 

v souladu s aktuální právní úpravou a nařízeními vyšších orgánů. 

▪ Lze přijímací zkoušku vykonat i v jiném než řádném termínu? 

Ano, pokud se nemůže uchazeč ze závažných (zdravotních, rodinných, studijních apod.) a řádně 

doložených důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném řádném termínu, může mu být umožněno 

konání zkoušky v náhradním termínu. Bližší informace budou uvedeny v organizačních pokynech 

k přijímací zkoušce. 
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Studium na FaF MU 

▪ Organizuje Farmaceutická fakulta Den otevřených dveří? 

Ano, Den otevřených dveří je naplánován na 29. 1. 2021. Průběh akce a způsob realizace bude upřesněn 

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Sledujte proto naše webové stránky 

(https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/magisterske-studium) a facebookový profil 

(https://www.facebook.com/FarmacieBrno).  

▪ Je možné studovat Farmaceutickou fakultu MU při zaměstnání? 

Magisterský studijní program Farmacie, akreditovaný na FaF MU se vyučuje v prezenční (denní) formě 

studia. 

▪ Studoval(a) jsem již na jiné vysoké škole a splnil(a) jsem tam některé předměty. V případě, že 

budu přijat(a) na Vaši fakultu, budou mi tyto výsledky uznány a započítány do studia na FaF? 

Pokud budete přijat(a) a zapíšete se do studia, můžete si požádat o uznání zkoušek, absolvovaných na 

jiné fakultě MU/jiné VŠ/příp. VOŠ, které mají ekvivalent na naší fakultě. Uznání předmětů a započítání 

kreditů se řídí článkem 14 Studijního a zkušebního řádu MU a Opatřením děkanky č. 3/2020 k uznávání 

předmětů v MSP Farmacie na FaF MU.  

 

▪ Nenašel(a) jsem odpověď na svoji otázku. Co mám dělat? 

Pokud jste nenašel(a) odpověď na svůj dotaz, obracejte se s veškerými dotazy či sděleními ohledně 

přijímacího řízení přímo na Studijní oddělení Farmaceutické fakulty MU. 

Kontaktní údaje: e-mail: studijni@pharm.muni.cz, telefon: +420 541 56 2802. 
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