Podmínky pro přijetí ke studiu
v bakalářských studijních programech
na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
v akademickém roce 2010/2011
§1
(1) Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií
(dále jen FRRMS) Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně jsou vydány podle §
17 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (dále jen zákona o vysokých školách) a vychází z jeho ustanovení § 48–50.
(2) Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech Regionální rozvoj,
Regional Development, Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies na
FRRMS MZLU v Brně v akademickém roce 2010/2011 vstupují v platnost 23. listopadu
2009, tj. dnem jejich schválení akademickým senátem FRRMS MZLU v Brně.

§2
Podmínky přijetí ke studiu
(1) Obecné podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech stanoví § 48
odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách.
(2) Ke studiu v bakalářském studijním programu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří
dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
(3) Podmínky pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů Regionální rozvoj,
Regional Development, Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies
v akademickém roce 2010/2011 zveřejní FRRMS MZLU v Brně nejpozději do 15. prosince
2009 na své úřední desce, po tomto datu též na internetové adrese www.frrms.mendelu.cz.

§3

Podávání přihlášek
(1) Přihlášky ke studiu podávají uchazeči na tiskopisech schválených MŠMT Č R nebo
elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému MZLU v Brně. Přihlášku
ke studiu podávanou na tiskopise je třeba doručit na adresu:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MZLU v Brně
studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 BRNO
Adresa pro podání elektronické přihlášky: http://is.mendelu.cz/prihlaska/
(2) Přihlášky ke studiu ve studijních programech Regionální rozvoj, Regional Development,
Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies se přijímají do 30. dubna 2010.
(3) Ke dni podání přihlášky ke studiu na tiskopisu je splatný správní poplatek ve výši 440 Kč,
jehož doklad o zaplacení se stává přílohou přihlášky ke studiu. Poplatek je zasílán na účet č.
7200300237/0100 vedený u KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, var. symbol 3, konst.
symbol 379. Tyto údaje platí jen pro přihlášku na tiskopisu. Složenka typu A je k dispozici na
studijním oddělení FRRMS.
U přihlášky v elektronické podobě z internetové adresy http://is.mendelu.cz/prihlaska/
je poplatek 390 Kč, splatný k termínu podávání přihlášek. Poplatek je zasílán na číslo účtu
uvedené v elektronické přihlášce, každému uchazeči je zde rovněž přidělen zvláštní variabilní
symbol.
(4) Dnem doručení přihlášky na FRRMS MZLU v Brně je zahájeno přijímací řízení.

§4
Přijímací řízení
(1) Při přijímacím ř ízení postupuje FRRMS MZLU v Brně podle § 50 zákona o vysokých
školách.
(2) Součástí přijímacího ř ízení je přijímací zkouška. Účelem přijímací zkoušky je ověřit
předpoklady uchazeče ke studiu, zejména posoudit jeho vědomosti a schopnosti ke studiu.
(3) Povinností uchazeče je u přijímací zkoušky předložit originál, případně ověřený doklad o
maturitním vysvědčení a jeho kopii ponechat k uložení na studijním oddělení FRRMS MZLU
v Brně. Na základě odůvodněné žádosti, doručené na studijní oddělení děkanátu FRRMS,
může děkan stanovit jinou lhůtu pro předložení dokladu o dosaženém vzdělání.
(4) Stanovený termín konání přijímací zkoušky je pro uchazeče závazný. Uhrazený správní
poplatek se nevrací. Náhradní termín se nekoná.
(5) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu musí být v souladu se
splněním závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Č eská republika
vázána.

(6) Přijímací zkouška ke studiu ve tříletých bakalářských studijních programech je konána
písemnou formou a skládá se z testu studijních předpokladů a uchazečem vybraného
světového jazyka (angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo španělština).
(7) Od povinnosti konat přijímací zkoušku je do maximálně 50 % celkového počtu
přijímaných studentů osvobozen uchazeč, který se v termínu od 6.11.2009 do 1.5.2010
zúčastní Národních srovnávacích zkoušek zajišťovaných společností Scio z Obecných
studijních předpokladů a z cizího jazyka (Anglický jazyk nebo Německý jazyk nebo
Francouzský jazyk), v obou zkouškách se umístí mezi 40% nejúspěšnějších a dá souhlas
společnosti Scio s poskytnutím výsledků FRRMS. V případě většího počtu uchazečů
splňujících uvedená kritéria než je uvedený maximální počet přijímaných, rozhoduje o přijetí
pořadí uchazečů sestavené podle umístění v Národních srovnávacích zkouškách.
(8) Přijímací zkouška ke studiu se uskutečňuje pro studijní programy:
• Regionální rozvoj, maximální počet přijímaných studentů 300, forma studia prezenční
• Regional Development, maximální počet přijímaných studentů 25, forma studia prezenční
• Mezinárodní teritoriální studia, maximální počet přijímaných studentů 75, forma studia
prezenční
• International Territorial Studies, maximální počet přijímaných studentů 25, forma studia
prezenční
(9) Znalosti každé z obou částí přijímací zkoušky, uvedených v § 4, odst. 6, jsou hodnoceny
maximálně 100 body. Na základě počtu dosažených bodů je sestaven pořadník uchazečů,
který je zásadním podkladem pro rozhodnutí děkana.
(10) Přijímací zkoušky ke studiu se konají v týdnu od 1. do 4. června 2010. Konkrétní termín
bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

§5
Rozhodnutí
(1) Na základě výsledků dosažených při přijímací zkoušce rozhodne děkan FRRMS o přijetí
ke studiu v příslušném studijním programu.
(2) Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke
studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí
být uchazeči doručeno poštovní zásilkou do vlastních rukou. Nutnou podmínkou zaslání
písemného rozhodnutí je kompletnost dodaných podkladů uchazečem. Uchazeči, jehož pobyt
není znám, se za doručení pokládá zveřejnění rozhodnutí na úřední desce FRRMS.
(3) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro
rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to v termínu stanoveném děkanem FRRMS. Umožnění
nahlédnutí mimo stanovený termín je považováno za nadstandardní úkon, který je poskytován
za poplatek podle Rozhodnutí rektora č. 10/2009.

(4) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává děkanovi FRRMS
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů
prominout.
V Brně dne 23. listopadu 2009
Prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
děkanka FRRMS MZLU v Brně

Schváleno AS FRRMS MZLU v Brně
23. listopadu 2009

Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
předseda senátu

