
 

Ambasadoři Masarykovy univerzity 

Dne 13. 9. 2013 proběhlo první setkání Ambasadorů Masarykovy univerzity. Projekt Ambasadoři mají 

na starosti studenti MU, kteří si dali za cíl propagaci studia na této vysoké škole. Obeslali střední školy 

v celé České i Slovenské republice s nabídkou pro jednoho studenta z každé vybrané školy, a to 

s nabídkou stát se členem tohoto projektu. 

Na prvním setkání se ambasadorů sešlo opravdu nečekané množství ze všech koutů obou republik. 
 Foto pro představu: 
 

 
 

Já sama hodnotím toto setkání za velmi povedené. Měla jsem možnost dozvědět se spoustu zajímavostí o 

fungování Masarykovy univerzity, o studijních oborech, pracovních příležitostech apod. 

Organizace této akce byla také perfektně zvládnutá. Od počátečního rozdělení do skupin podle 

zaměření, přes zajímavé workshopy, až po závěrečné diskuze s absolventy různých fakult MU. 

Studentům, kteří se na této akci podílejí, patří velký dík za skvělou práci, kterou odvádějí. 

 

Marie Ševčíková, SEPTIMA 

 

 



 

Program setkání Ambasadorů MU 13/9/2013 

 

 

Co/Kdo Kde Kdy 
Sraz Ambasadorů MU nám. Svobody u Skácelovy 

kašny, Brno 
12:30 

Prohlídka města a třech fakult MU ve 
třech skupinách 

1. rektorát menza, 
fantomové laboratoře 
zubního lékařství 
2. tělocvična, knihovna, 
filozofické fakulty 
3. město, fakulta sociálních 
studií 

12:45 – 14:00 

Zahájení setkání + prezentace o MU FSS MU / P51 14:15 – 14:40 
Zapsání se do workshopů + diskuzí s 
absolventy 

FSS MU / P51 14:40 – 14:55 

Workshopy:  15:10 – 16:15 
1. Taneční workshop s Tess 
 

FSS MU / P52  

2. Martin Černý a Masarykovy debaty 
 

FSS MU / P51  

3. Výtvarný workshop s Barborou 
Eisenhammerovou 

FSS MU / U41  

4. Kristýna Pulišová a Radio R 
 

FSS MU / Radio R  

Vyhodnocení workshopů 
 

FSS MU / P51 16:20 – 16:40 

Občerstvení 
 

Chodba v 5. patře 16:20 – 16:40 

Diskuze:  16:40 – 17:20 
1. Pavel Buršík (politologie, právo) 
 

FSS MU / U41  

2. Pavel Šíma (politologie) 
 

FSS MU / krmítko  

3. Kateřina Miklišová (zubní lékařství) 
 

FSS MU / P52  

4. Zuzka Hanzelková (molekulární biologie, 
genetika) 
 

FSS MU / Radio R  

Závěr setkání 
 

FSS MU / P51 17:30 



 

PREZENTACE – SETKÁNÍ AMBASADORŮ MU 13/9/2013 

Masarykova univerzita v číslech 

- založena 28. ledna 1919 
- 150 000 úspěšných absolventů 
- 3 800 vyučujících 
- 1 415 oborů 
- 44 000 studentů 
- 72 500 přihlášek ročně (nejvíce v ČR) 

Finance 

- samotné studium je zdarma 
- poplatky při prodloužení studia o více než rok 
- ubytování (kolej nebo privát): 1 700 – 3 600,- Kč měsíčně 
- oběd v menze: 30-50,- Kč, čtvrtletní průkaz MHD: 680 Kč 
- studijní materiály: záleží na fakultě a oboru 

MU nabízí 

- možnost studovat více oborů zároveň 
- větší možnost volby předmětů – velká volnost při sestavování rozvrhu 
- práce nebo cestování během studia 
- více zodpovědnosti, možnost postavit se na vlastní nohy 
- lepší uplatnění na trhu práce 

Informační systém 

- vše se řeší přes IS – nejlepší univerzitní systém v Česku 
- přihláška, zápis do semestru, zápis předmětů, rozvrh, známky, stipendia, … 

Zázemí 

- příjemné prostředí fakult, moderní laboratoře, specializované učebny, rozsáhlé 
knihovny 

- různorodá sportoviště 

Univerzitní kampus 

- zázemí pro tři fakulty, moderní prostory, místo pro studium, výzkum i volnočasové 
aktivity 

Elektronická univerzita 

- digitalizované učební materiály, nahrané přednášky online 
- wi-fi, 24/7 Centrální počítačová učebna 
- levné kopírování a tisk 

 



 

 

Ubytování a strava 

Koleje 

- samostatné i vícelůžkové pokoje 
- od luxusu až po nízkonákladové ubytování 
- výborná dostupnost do centra i k fakultám 
- studentský sousedský život 

Menzy 

- 3 univerzitní menzy, 8 bufetů, pizzerie, kavárna, Academic restaurant, Academic 
Canteen, pestrá nabídka jídel, ceny mezi 30 a 50 Kč, otevřeno i o víkendech 

Zahraniční spolupráce 

Výjezdy do celého světa 

- kdo chce, může vycestovat 
- velká zkušenost, poznání nových věcí 
- zdokonalení jazyků 
- studijní pobyty a pracovní stáže 
- uznávání kreditů 
- ERASMUS – výška stipendia podle cílové země 
- ERASMUS MUNDUS – není omezen na Evropu 
- mezifakultní dohody a partnerské univerzity 
- vlastní domluva – fond pro tzv. “freemovers“ 

Jak na MUNI? 

Výběr fakulty a oboru 

- webové stránky univerzity: www.muni.cz 
- stránky fakult, dny otevřených dveří 

Vyplněné přihlášky 

- elektronicky: http://is.muni.cz/prihlaska/ 
- poplatek: na většině fakult 400,- Kč za každou přihlášku 

TSP 

- Test studijních předpokladů 
- nutný pro většinu fakult a oborů 
- jeden test stačí pro všechny přihlášky 
- MU nabízí vše okolo TSP zdarma 
- PDF se starými testy ke stažení, interaktivní přípravné testy 
- elektronické kurzy, http://www.muni.cz/admission/bachelor_reports 
- http://www.muni.cz/tsp 

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

