Podmínky pro přijetí ke studiu
ve studijních programech akreditovaných
na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně
pro zimní semestr akademického roku 2019/2020
§1
Úvodní ustanovení
(1) Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních
studií (dále jen FRRMS) Mendelovy 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 MENDELU v akademickém roce 2019/2020 vstupují
v platnost 3. 10. 2018, tj. dnem jejich schválení Akademickým senátem FRRMS
MENDELU.
§2
Podávání přihlášek do studijních programů v českém jazyce
(1) Přihlášky ke studiu podávají uchazeči elektronicky prostřednictvím Univerzitního
informačního systému (UIS) MENDELU.
Adresa pro podání elektronické přihlášky: http://is.mendelu.cz/prihlaska/
(2) Přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech Regionální rozvoj a
Mezinárodní teritoriální studia a v navazujících magisterských studijních programech
Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia se přijímají do 30. dubna 2019.
(3) Poplatek spojený s příjímacím řízení je stanoven pro bakalářské studijní
programy na 300 Kč a pro navazující magisterské studijní programy 440 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 přijetí platby a vložení všech požadovaných údajů do elektronické přihlášky
(elektronická přihláška bude v UIS označena jako kompletní) je na FRRMS
MENDELU s uchazečem zahájeno přijímací řízení.
§3
Podávání přihlášek do studijních programů v anglickém jazyce

(1) Přihlášky ke studiu podávají uchazeči elektronicky prostřednictvím Univerzitního
informačního systému (UIS) MENDELU.
Adresa pro podání elektronické přihlášky: http://is.mendelu.cz/prihlaska/
(2) Přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech Regional Development
a International Territorial Studies a v navazujících magisterských studijních
programech Regional Development a International Territorial Studies se přijímají do
30. dubna 2019, příp. v dalších termínech stanovených děkanem fakulty. V případě
konání přijímacích zkoušek v zahraničí pro uchazeče o studium – samoplátce může
děkan stanovit odlišné termíny pro podávání přihlášek.
(3) U přihlášek do anglických studijních programů je stanoven poplatek 0 Kč.
(4) Vložením všech požadovaných údajů do elektronické přihlášky (elektronická
přihláška bude v UIS označena jako kompletní) je na FRRMS MENDELU
s uchazečem zahájeno přijímací řízení.
§4
Přijímací řízení do studijních programů v českém jazyce
(1) Při přijímacím řízení postupuje FRRMS MENDELU podle § 50 zákona o vysokých
školách.
(2) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu v příslušném studijním programu musí být
v souladu se splněním závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je
Česká republika vázána.
(3) Povinností uchazeče je u přijímací zkoušky (nejpozději však do 20. 6. 2019)
předložit úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní
vysvědčení, diplom, příp. doklad o nostrifikaci) a tento doklad ponechat k uložení na
Studijním oddělení FRRMS MENDELU. Na základě odůvodněné žádosti, doručené
na studijní oddělení 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) Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Účelem přijímací zkoušky je
ověřit předpoklady uchazeče ke studiu, zejména posoudit jeho vědomosti a
schopnosti ke studiu.
(6) Přijímací zkouška ke studiu v tříletých bakalářských studijních programech
v jazyce českém se uskutečňuje prostředním Národních srovnávacích zkoušek
(SCIO test), konkrétně test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenská
verze Všeobecné študijné předpoklady (VŠP). Uznány budou výsledky z termínů
8. prosince, 1. února, 9. března, 30. března a 1. května 2019.
(7) Přijímací zkouška ke studiu se uskutečňuje pro studijní programy:
 Regionální rozvoj, maximální počet přijímaných studentů 150, forma studia
prezenční.
 Mezinárodní teritoriální studia, maximální počet přijímaných studentů 150,
forma studia prezenční.
(8) Na základě dosaženého percentilu je sestaven pořadník uchazečů, který je
zásadním podkladem pro rozhodnutí děkana. Minimální percentil pro úspěšné
složení každé části přijímací zkoušky je stanoven přijímací komisí v závislosti na
dosažených výsledcích všech uchazečů.

(9) Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských
studijních programech v jazyce českém je konána elektronickou, příp. písemnou
formou, ověřující znalosti ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti
regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí, ve studijním
programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně
využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa.
(10) Přijímací zkouška ke studiu se uskutečňuje pro studijní programy:
 Regionální rozvoj, maximální počet přijímaných studentů 100, forma studia
prezenční.
 Mezinárodní teritoriální studia, maximální počet přijímaných studentů 100,
forma studia prezenční.
(11) Znalosti každé z obou částí přijímací zkoušky, uvedených v § 4 odst. 9, jsou
hodnoceny maximálně 100 body. Na základě počtu dosažených bodů je sestaven
pořadník uchazečů, který je zásadním podkladem pro rozhodnutí děkana. Minimální
počet bodů pro úspěšné složení každé části přijímací zkoušky je stanoven přijímací
komisí v závislosti na dosažených výsledcích všech uchazečů.
(12) Od povinnosti konat přijímací zkoušku je osvobozen student bakalářského
studijního programu při splnění následujících podmínek:
a) podá písemnou žádost na studijní oddělení FRRMS nejpozději do 30. dubna
2019
b) magisterský studijní program, do nějž se uchází o přijetí ke studiu, navazuje
na bakalářský studijní program, který právě studuje
c) v pořadí oprávněných žadatelů o toto osvobození sestaveném vzestupně
podle aritmetického průměru studijních výsledků za celé studijní období
(včetně neúspěšně ukončených předmětů), bez posledního semestru, se
umístil na pořadí menším, než kolik odpovídá polovině počtu přijímaných
studentů do příslušného studijního programu, a jeho studijní průměr nepřesáhl
hodnotu 2,0.
(13) Přijímací zkoušky ke studiu v navazujících magisterských studijních programech
se konají v termínu 20. 5. 2019 – 21. 5. 2019. Konkrétní termín bude každému
uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

§5
Přijímací řízení do studijních programů v anglickém jazyce
(1) Při přijímacím řízení postupuje FRRMS MENDELU podle § 50 zákona o vysokých
školách.
(2) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu v příslušném studijním programu musí být
v souladu se splněním závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je
Česká republika vázána.
(3) Povinností uchazeče je u přijímací zkoušky předložit úředně ověřenou kopii
dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom, příp. doklad
o nostrifikaci), a tento doklad ponechat k uložení na studijním oddělení FRRMS

MENDELU. Na základě odůvodněné žádosti, doručené na studijní oddělení FRRMS,
může děkan stanovit jinou lhůtu pro předložení dokladu o dosaženém vzdělání.
(4) Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Účelem přijímací zkoušky je
ověřit předpoklady uchazeče ke studiu, zejména posoudit jeho vědomosti a
schopnosti ke studiu.
(5) Přijímací zkouška ke studiu v tříletých bakalářských studijních programech
v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém
jazyce, a skládá se z testu všeobecných znalostí a angličtiny.
(6) Přijímací zkouška ke studiu se uskutečňuje pro studijní programy:
 Regional Development, forma studia prezenční.
 International Territorial Studies, forma studia prezenční.
(7) Znalosti každé z obou částí přijímací zkoušky, uvedených v § 5 odst. 6, jsou
hodnoceny maximálně 100 body. Na základě počtu dosažených bodů je sestaven
pořadník uchazečů, který je zásadním podkladem pro rozhodnutí děkana. Minimální
počet bodů pro úspěšné složení každé části přijímací zkoušky je stanoven přijímací
komisí v závislosti na dosažených výsledcích všech uchazečů.
(8) Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských
studijních programech v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp.
písemnou formou v anglickém jazyce, a ověřuje znalosti ve studijním programu
Regional Development v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče
o životní prostředí, ve studijním programu International Territorial Studies v oblasti
regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového
světa.
(9) Přijímací zkouška ke studiu se uskutečňuje pro studijní programy:
 Regional Development, forma studia prezenční.
 International Territorial Studies, forma studia prezenční.
(10) Znalosti každé z obou částí přijímací zkoušky, uvedených v § 5 odst. 9, jsou
hodnoceny maximálně 100 body. Na základě počtu dosažených bodů je sestaven
pořadník uchazečů, který je zásadním podkladem pro rozhodnutí děkana. Minimální
počet bodů pro úspěšné složení každé části přijímací zkoušky je stanoven přijímací
komisí v závislosti na dosažených výsledcích všech uchazečů.
(11) Od povinnosti konat přijímací zkoušku je osvobozen student bakalářského
studijního programu při splnění následujících podmínek:
a) podá písemnou žádost na studijní oddělení FRRMS nejpozději do 30. dubna
2019
b) magisterský studijní program, do nějž se uchází o přijetí ke studiu, navazuje
na bakalářský studijní program, který právě studuje
c) v pořadí oprávněných žadatelů o toto osvobození sestaveném vzestupně
podle aritmetického průměru studijních výsledků za celé studijní období
(včetně neúspěšně ukončených předmětů), bez posledního období, se umístil
na pořadí menším, než kolik odpovídá polovině počtu přijímaných studentů do
příslušného studijního programu, a jeho studijní průměr nepřesáhl hodnotu
2,0.
(12) Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech v anglickém
jazyce se konají v termínu 22. 5. 2019 - 29. 5. 2019, příp. v dalších termínech
stanovených děkanem fakulty.
Přijímací zkoušky ke studiu v magisterských
studijních programech v anglickém jazyce se konají v termínu 20. 5. 2019 - 21. 5.

2019, příp. v dalších termínech stanovených děkanem fakulty. Konkrétní termín bude
každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu. Přijímací
zkoušky konané v zahraničí pro uchazeče o studium – samoplátce mohou být
konány v průběhu celého akademického roku.
(13) Studium ve studijních programech v anglickém jazyce je zpoplatněno. Poplatky
jsou zveřejněny v Nařízení rektora – Poplatky spojené se studiem, vyhlašovaném
vždy pro příslušný akademický rok.
§6
Rozhodnutí
(1) Na základě výsledků dosažených při přijímací zkoušce, případně po splnění
dalších podmínek, 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 podkladů
dodaných uchazečem. V případě uchazeče, 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.
(4) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává děkanovi
FRRMS ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může zmeškání této lhůty ze
závažných důvodů prominout.

V Brně dne 26. září 2018

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
děkan FRRMS MENDELU

Schváleno AS FRRMS MENDELU

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

dne 3. října 2018

předseda AS FRRMS MENDELU

