Pokyny k zápisu do 1. ročníku doktorského studia na PřF MU
Zápisy do 1. ročníku doktorského studia na Přírodovědecké fakultě MU budou probíhat
ve dnech: 10., 11. a 12. srpna 2020 mezi 9-11, 13-15 hod. (k zápisu se můžete dostavit
kterýkoli z těchto termínů)
Zápis do doktorských studijních programů:
Antropologie, Fyzická geografie, Fyzika, Geologie, Fyzická geografie, Kartografie, geoinformatika
a dálkový průzkum Země, Matematika a statistika, Sociální geografie a regionální rozvoj
Místo konání: Děkanát Přírodovědecké fakulty MU, areál Kotlářská 2, 611 37 Brno, budova č. 1,
zvýšené přízemí, místnost č. 01006
Referentka: Mgr. Anísa Kabarová – tel. 549 49 6358, e-mail: kabarova@sci.muni.cz
Zápis do doktorských studijních programů:
Analytický geochemik, Anatomie a fyziologie rostlin, Bioanalytická chemie, Biochemie,
Biomolekulární chemie a bioinformatika, Ekologická a evoluční biologie, Fyziologie,
imunologie a vývojová biologie živočichů, Genomika a proteomika, Chemie, Mikrobiologie,
Molekulární a buněčná biologie a genetika, Vědy o živé přírodě, Životní prostředí a zdraví
Místo konání: Děkanát Přírodovědecké fakulty MU, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5,
625 00 Brno - pavilon A17, místnost č. 413
Referentky:

Iva Klímová - tel. 549 49 7277, e-mail: klimova@sci.muni.cz
Ing. Simona Kopalová – tel. 549 49 3713, e-mail: kopalova@sci.muni.cz

K zápisu s sebou přineste doklad totožnosti (OP nebo pas).
Absolventi magisterského studia mimo MU navíc přinesou k zápisu úředně ověřenou kopii
magisterského diplomu (případně originál potvrzení o ukončení magisterského studia a po
promocích doloží úředně ověřenou kopii magisterského diplomu).
Pokud v době zápisu nebudete mít ukočené magisterské vzdělání, budete se moci zapsat
podmínečně, ale v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 188/2020 Sb. bude třeba,
abyste prokázali dosažení magisterského vzdělání nejpozději do 45 dní po začátku
akademického roku 2020/2021, tj. do 15. října 2020. V opačném případě pozbude po uplynutí
této lhůty Vaše přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti.
Případnou žádost o náhradní termín zápisu pošlete na e-mail veda@sci.muni.cz nejpozději v
poslední den zápisu. V případě, že se k zápisu nedostavíte a neprokážete do pěti pracovních
dnů závažné důvody Vaší nepřítomnosti, Vaše právo na zápis zanikne.
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