Pokyny k zápisu do doktorského studia
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU)
(zahájení studia od podzimního semestru 2019)
Zápis do studia se koná ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 10:00 v posluchárně C33, budova C, 3. podlaží, Arna
Nováka 1, Brno. Dnem zápisu se uchazeč stává studentem FF MU.
Součástí zápisu ke studiu je převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu a v případě nových studentů MU
předání přístupových dat k Informačnímu systému Masarykovy univerzity (IS MU).
S sebou si přineste úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, platný občanský průkaz nebo
pas, případně další formuláře k potvrzení a psací potřeby. Absolventi magisterského studia na MU
mohou dodat neověřenou kopii diplomu.
Je-li diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, předloží uchazeč úředně
ověřenou kopii diplomu a nostrifikaci. Pokud je diplom v jiném než v anglickém jazyce, předloží uchazeč
úředně ověřený překlad diplomu (do českého nebo anglického jazyka).
Absolventi, kteří obdrží magisterský diplom až po termínu zápisu, předloží při zápisu potvrzení
o absolvování magisterského (navazujícího) studia. Uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium na
MU, nemusí potvrzení o absolvování předkládat (skutečnost bude ověřena v IS MU).
Studentům bude po zápisu do studia vydán průkaz studenta. Studenti prezenční formy studia mohou
místo průkazu studenta požádat o vydání mezinárodního identifikačního průkazu studenta ISIC. Průkaz
studenta slouží k identifikaci studenta při studiu a jeho převzetí je povinné. Informace o poplatku za
průkaz budou sděleny při zápisu do studia.
Pro vydání průkazu studenta či průkazu ISIC je nutné pořízení elektronické fotografie. Bez elektronické
fotografie nelze průkaz vydat. Fotografování bude probíhat v den zápisu v Celouniverzitní
počítačové studovně, místnost 139C, přízemí vpravo, Komenského náměstí 220/2, Brno, od 12:30 do
15:00 hod. (fotografii lze pořídit i před samotným zápisem do studia). Více informací o ISIC a dalších
termínech focení naleznete na stránkách MU (www.muni.cz/studenti/isic-a-foceni).
K převzetí rozhodnutí o přijetí a k zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí (nemusí
být úředně ověřená). Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se
prokazuje vlastním průkazem totožnosti a formuláři Plná moc k zápisu do studia a Plná moc k převzetí
hesla při zápisu do studia. Oba formuláře najdete na webových stránkách FF MU.
Žádost o ubytování na kolejích se podává elektronicky prostřednictvím IS MU a přístupových údajů
(UČO* a heslo), které student obdrží u zápisu do studia. Bez zápisu do studia není podání žádosti o
koleje možné. Informace z oblasti ubytování i stravování naleznete v dokumentech na stránkách Správy
kolejí a menz MU (https://www.skm.muni.cz/kolej/dokumenty). Důležité informace pro nově přijaté
studeny jsou na stránkách SKM MU shrnuty v brožuře Zpravodaj pro studenty.
*UČO – univerzitní číslo osoby
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