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Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Farmacie 

na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2023/2024 
(ve znění schváleném Akademickým senátem FaF MU dne 14. 9. 2022) 

 

V souladu s § 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a 
s vnitřními předpisy Masarykovy univerzity zveřejňuje Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity (dále 
jen „FaF MU“) podmínky přijímacího řízení ke studiu v magisterském studijním programu (dále jen „MSP“) 
Farmacie v prezenční formě studia pro akademický rok 2023/2024. 

Obecné podmínky přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Farmacie jsou: dosažení 
středního vzdělání s maturitní zkouškou (§ 48, odst. 1 zákona o vysokých školách) a absolvování 
přijímacího řízení (§ 49, odst. 1 zákona o vysokých školách). 

Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny takto: 

1) Podání přihlášky ke studiu 

Přihláška ke studiu se podává výlučně elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému 
Masarykovy univerzity (dále jen „IS MU“). Termín pro podání e-přihlášky: od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023 
(včetně). 

2) Zaplacení poplatku za přijímací řízení 

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 770,- Kč/e-přihláška. Informace 
potřebné k provedení platby jsou uvedeny v e-přihlášce v IS MU. V období podávání přihlášek lze za 
přihlášku vrátit poplatek v případě, že uchazeč přihlášku zruší a požádá o vrácení poplatku na e-mailové 
adrese prihlaska@muni.cz. Po uplynutí doby pro podávání přihlášek již poplatky nelze vracet. 

3) Přijímací zkouška 

Povinnou součástí přijímacího řízení je absolvování přijímací zkoušky, která se koná v jazyce studijního 
programu, tedy v jazyce českém. Přijímací zkouška má písemnou formu a skládá se z těchto součástí: 

- Biologie (30 bodů), 
- Chemie (30 bodů), 
- Fyzika (25 bodů), 
- Všeobecné studijní předpoklady (15 bodů). 

Úroveň oborových testů (Biologie, Chemie, Fyzika) odpovídá obsahu a rozsahu standardů MŠMT ČR pro 
gymnázia. Část Všeobecné studijní předpoklady je zaměřena především na základní analytické, 
numerické a logické myšlení a nezahrnuje otázky na kulturní a politický přehled. 

Za písemné zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Nesprávné či chybějící odpovědi se nepenalizují. 
Pro vypracování otázek budou mít uchazeči k dispozici celkem 90 minut.  

Předpokládaný řádný termín přijímacích zkoušek: 13.–15. 6. 2023. Uchazečům bude nejpozději měsíc 
před řádným termínem přijímací zkoušky v rámci e-přihlášky zveřejněna informace o datu a času konání 
zkoušky, dále obdrží další technické informace a organizační pokyny, které mohou být zasílány také e-
mailem na adresu uchazeče, uvedenou v e-přihlášce. Náhradní termín přijímací zkoušky bude stanoven 
a určen pro uchazeče, kteří se ze závažných (zdravotních, rodinných, studijních, apod.) a řádně 
doložených důvodů nemohou zúčastnit zkoušky v řádném termínu. 
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4) Možnost prominutí přijímací zkoušky a bodové bonifikace 

a) 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 v jednom ze 
soutěžních oborů, uvedených v tabulce níže. Děkan rovněž promine přijímací zkoušku uchazeči, 
který se umístil do 3. místa včetně v ústředním (celostátním) nebo krajském kole olympiády 
z jednoho předmětu, který je součástí přijímacích zkoušek. Jedná se o soutěže vyhlašované MŠMT 
ČR a MŠVVaŠ SR. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se podává nejpozději do 9. 6. 2023 
děkanovi fakulty prostřednictvím e-přihlášky v IS MU, spolu s kopiemi dokladů, potvrzujících 
příslušné umístění v některé z výše uvedených soutěží. Bližší specifikaci uznatelných výsledků viz 
v tabulce: 

Typ soutěže a kategorie Umístění / kolo Typ soutěže a kategorie Umístění / kolo 

Biologická olympiáda, 
Chemická olympiáda, 
Fyzikální olympiáda (ČR): 
Kategorie A 

Biologická olympiáda, 
Chemická olympiáda, 
Fyzikálna olympiáda 
(SR): Kategória A 

1.-3. místo,  

získané v průběhu 
posledních 2 let 
středoškolského studia, 

celostátní nebo krajské 
kolo 

Středoškolská odborná 
činnost (ČR), kategorie: 
Biologie, Chemie, Fyzika, 
Zdravotnictví 

Stredoškolská odborná 
činnosť (SR), kategorie: 
Biológia, Chémia, Fyzika, 
Zdravotníctvo a 
Farmakológia 

1.-3. místo,  

získané v průběhu 
středoškolského studia (v 
případě víceletých 
gymnázií v posledních 4 
letech), 

celostátní nebo krajské 
kolo 

 

b) Uchazeči, kteří se v akademickém roce 2022/2023 zúčastní v rámci celoživotního vzdělávání 
programu C-CV Vzdělávání v jednotlivých předmětech realizovaného FaF MU, a v rámci tohoto 
vzdělávání úspěšné splní předmět MSP Farmacie včetně jeho závěrečného hodnocení, budou při 
přijímací zkoušce bonifikováni ve výši 0,5 bodu za každý získaný kredit. Bodová bonifikace se 
vypočítá podle stavu studijní evidence celoživotního vzdělávání v IS MU k datu konání přijímací 
zkoušky uchazeče. 

5) Přijetí ke studiu 

Na základě celkového bodového hodnocení písemných přijímacích zkoušek a bonifikací je sestaveno 
výsledné pořadí uchazečů. Pro přijetí ke studiu je rozhodující umístění v pořadí uchazečů podle 
celkového dosaženého počtu bodů. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného bodového výsledku, 
odpovídajícímu hranici přijetí, bude rozhodnuto o přijetí celé této skupiny.  

Ke studiu nebudou přijati neúspěšní uchazeči, kteří se umístí mezi 30 % uchazečů s nejhorším 
výsledkem z přijímací zkoušky. Ze skupiny úspěšných uchazečů budou ke studiu přijati uchazeči v počtu 
do naplnění kapacity studijního programu. 

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. 
Předpokládaný termín zápisu ke studiu: 27. 6.– 29. 6. 2023. Náhradní termín zápisu bude stanoven podle 
potřeby pro uchazeče, kteří se ze závažných a řádně doložených důvodů nemohou zúčastnit zápisu 
v řádném termínu. 

Pro akademický rok 2023/2024 je plánovaný počet přijatých studentů stanoven na 168 osob. 

6) Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a možnost odvolání  

V souladu s § 50, odst. 4 zákona o vysokých školách rozhodnutí bude vydáno do 30 dnů od ověření 
splnění podmínek pro přijetí ke studiu. Odvolání proti rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu je 
možné podat ve lhůtě 30 dní ode dne jeho oznámení děkanovi fakulty způsobem uvedeným v poučení 
rozhodnutí. Odvolání není možné podat již ve chvíli, kdy byly pouze zveřejněny výsledky přijímací 
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zkoušky (tj. uchazeči sděleny body získané u přijímací zkoušky), protože v danou chvíli ještě nebylo 
vydáno rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu. 

Podmínky přijímacího řízení ke studiu v magisterském studijním programu Farmacie na FaF MU 
pro akademický rok 2023/2024 byly schváleny Akademickým senátem FaF MU v souladu s § 27, odst. 
1, písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a vyhlášeny dne 14. 9. 2022.  

 

Brno, 14. 9. 2022 

 

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 
                       děkan FaF MU 

   podepsáno elektronicky 


	Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Farmacie
	na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2023/2024
	1) Podání přihlášky ke studiu
	2) Zaplacení poplatku za přijímací řízení
	3) Přijímací zkouška
	4) Možnost prominutí přijímací zkoušky a bodové bonifikace
	5) Přijetí ke studiu
	6) Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a možnost odvolání


		2022-09-15T14:33:20+0200




