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Podmínky pro přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi  
do magisterského studia na Farmaceutické fakultě Masarykovy 

univerzity pro akademický rok 2022/2023 

 

Na základě § 8 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství, v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v souvislosti se zákonem č. 

65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 

invazí vojsk Ruské federace, může vysoká škola nebo fakulta stanovit pro uchazeče, který je cizincem 

podle zákona č. 65/2022 Sb. nebo pro zvlášť vymezenou skupinu takových uchazečů zvláštní podmínky 

přijetí ke studiu podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 

Podmínkou přijetí a zápisu do studia v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání 

s maturitní zkouškou. 

Doložení předchozího vzdělání 

Uchazeči, kteří absolvovali předchozí zahraniční vzdělání, prokazují splnění podmínky dle § 48 odst. 1 

nebo 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), jedním ze způsobů dle ustanovení čl. 3 nebo čl. 6 Směrnice Masarykovy univerzity 

č. 2/2019 (dále jen „Směrnice“). 

Doklad podle čl. 3 odst. 1 písm. d) nebo čl. 6 odst. 1 písm. c) může být dle ustanovení dle § 8 odst. 1 b) 

zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nahrazen čestným prohlášením takovéto osoby 

o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto dokladem nebo ověřením podle § 90 odst. 3 zákona 

o vysokých školách, pokud uchazeč doklad nemá. 

Uchazeč je osvobozen od poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle čl. 5 nebo čl. 8 Směrnice na 

základě Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 4/2022. 

Ověření musí být provedeno nejpozději do data zápisu do studia stanoveného fakultou. O přijetí 

uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Komise pro přijímací řízení FaF MU, která přijetí uchazeče 

doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky a informací uvedených v motivačním dopisu. 

Název běhu přijímacího řízení 

Přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi 

Určení 

Do zvláštního běhu smí podat přihlášku pouze uchazeči, kterým byla udělena dočasná ochrana v České 

republice podle ustanovení § 2 a 3 zákona č. 65/2022 Sb. 

Termíny pro podání přihlášky 

15. 4. 2022 – 31. 5. 2022 pro magisterské studium 
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Přijímací řízení a počty přijímaných uchazečů 

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. 

Ke studiu budou přijati uchazeči podle aktuálních kapacitních možností fakulty, výsledků v přijímacím 

řízení a na základě předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči mohou být přijati do prezenční formy 

magisterského studijního programu Farmacie, vyučovaném v českém jazyce. 

Přihláška ke studiu 

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity na 

adrese www.is.muni.cz/prihlaska 

Poplatek za přihlášku 

0 Kč 

Počet podaných přihlášek 

Do speciálního běhu „Přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi“ lze podat v rámci fakulty právě 

jednu přihlášku.  

Přijímací zkoušky 

1) pro uchazeče, kteří mají zahájené a probíhající studium oboru/programu farmacie na univerzitě 

se sídlem na Ukrajině: spolu s přihláškou předloží motivační dopis v českém nebo anglickém jazyce, 

se specifikací informací o studovaném programu/oboru, univerzitě (název a sídlo), která daný studijní 

program realizuje a dosažených výsledcích studia (absolvované předměty, uzavřené ročníky/semestry, 

příp. jiné celky studia). Má-li uchazeč k dispozici doklady o studiu (např. průkaz studenta, index, výpis 

absolvovaných předmětů, apod.), kopii těchto dokladů předloží spolu s motivačním dopisem. 

2) pro uchazeče, kteří se hlásí ze střední školy, příp. z jiného vysokoškolského oboru: součástí 

přijímacího řízení je absolvování přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je písemná a skládá se z těchto 

součástí: Chemie (30 bodů), Biologie (30 bodů). Přijímací zkouška se bude konat v jazyce ukrajinském.  

Za písemnou přijímací zkoušku lze získat maximálně 60 bodů. Nesprávné či chybějící odpovědi se 

nepenalizují. Pro vypracování otázek budou mít uchazeči k dispozici celkem 60 minut.  

Po uzavření sběru přihlášek uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím e-přihlášky 

v Informačním systému Masarykovy univerzity. Předpokládaný řádný termín přijímacích zkoušek: 17. 6. 

2022. 

Vyrozumění o výsledku řízení 

Do měsíce od konání přijímací zkoušky, zpravidla však dříve formou elektronicky zaslaného dokumentu 

prostřednictvím e-přihlášky v Informačním systému Masarykovy univerzity. 

Zápis do studia 

Předpokládaný termín zápisu ke studiu: 30. 6. 2022. Náhradní termín zápisu bude stanoven podle 

potřeby pro uchazeče, kteří se ze závažných a řádně doložených důvodů nemohou zúčastnit zápisu 

v řádném termínu. 

Ověření znalosti českého jazyka 

Uchazeči budou v rámci přijímacího řízení ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy 

univerzity podrobeni rozřazovacímu testu z českého jazyka. Na základě výsledku bude 

uchazeči/uchazečce nabídnut intenzivní kurz českého jazyka odpovídající úrovně. Přijetí do studijního 

programu s výukou v českém jazyce není vyloučeno. 

http://www.is.muni.cz/prihlaska

