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Zajisti si
budoucnost

a studuj na PEF MENDELU
Studiem na nejlepší
ekonomické fakultě
na Moravě roku
2010 a 2011
si zajistíš řadu
výhod již během
studia.

1.
3.

Úspěšně splň během
prvního semestru
všechny povinné předměty
a odměnu až 5.000 Kč máš
v kapse.

Odmaturoval jsi
s vyznamenáním?
Další finanční odměna tě
nemine.

2.
4.

Úspěšně splň během
prvního semestru
všechny povinné předměty
kromě jednoho a získáš
až 2.000 Kč.

Zapiš se ke studiu
a užij si babí léto s dárky od
PEF MENDELU.

Po splnění minimálně jednoho kritéria budete automaticky zařazeni do slosování o zajímavé ceny.

Dáležeš
ů
se mt na:
těši

• Studium v zahraničí
studuj na prestižních partnerských univerzitách po celém světě
• Prakticky zaměřené studium
vysoké uplatnění absolventů
• Moderní studijní programy
studium v češtině i angličtině, přes 600 studijních kurzů

Moderní prostředí

• Profesionální výuku jazyků
výuku jazyků zajišťuje profesionální externí jazyková agentura

• nejmodernější technika a počítačové vybavení
•
• klimatizované učebny a renovované koleje

Moderní prostředí
více než 70 specializovaných laboratoří a renovované koleje

• Být v centru dění
pravidelně budeš informován o zajímavých přednáškách,
připravovaných kurzech, školení čí exkurzích.
• Zábavu
zúčastni se řady akcí pořádaných pro studenty – Prvákoviny,
půlení, párty nebo ples

Informace o přijímacím
řízení 2013/2014
Výsledky přijímacího řízení
budou zveřejněny elektronicky
na www.pef.mendelu.cz
během měsíce května.
Pro studenty úspěšné
u přijímacích zkoušek
Zápisy do studia se budou konat
průběžně v měsíci červnu a červenci.
Podrobnější informace o zápisech
obdržíte v písemném oznámení o
výsledku přijímací zkoušky. K zápisu s
sebou přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, ta musí být dodána nejpozději do
3. 7. 2013. Na základě odůvodněné písemné žádosti doručené na studijní oddělení děkanátu PEF
před 30. 6. 2013 může děkanka stanovit jinou lhůtu pro předložení dokladu o dosaženém vzdělání.
V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, může přijít zástupce s Vaší plnou
mocí. Plná moc nemusí být úředně ověřena.
Pro nepřijaté studenty
Odvolání lze podat až po obdržení písemného vyrozumění o nepřijetí. Současně s odvoláním musí
být zaslána úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, pokud již nebyla dodána dříve. Toto
odvolání musí obsahovat odkaz na rozhodnutí děkanky o výsledku přijímacího řízení, které Vám
bude doručeno do vlastních rukou.
Adresa fakulty pro korespondenci:
Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno
E-mail: studijni@pef.mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 727, +420 545 132 705, +420 545 132 706, +420 545 132 723

