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„Vedle nabídky odborů, které studenty připravují na
vědeckou kariéru, nabízíme prakticky zaměřené studijní programy,“ říká Jaromír Leichmann, děkan PřF MU
nání. Za obor geologie mohu říci, že jde třeba o společnosti Diamo, SÚRAO, Moravské naftové doly, RWE,
dále firmy zabývající se hydrogeologií. Snažíme se
tam studenty zavést, ukázat jim prostředí a specifika
praxe, její odlišnosti od akademické práce. Ve spolupráci s průmyslovými podniky i soukromými firmami
se snažíme nalézat témata bakalářských a diplomových prací vycházející z požadavků praxe.
Jak byste naši fakultu charakterizoval?

Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Univerzitě v Salzburgu.
V Ústavu geologických věd PřF MU se zabývá například využitím katodové luminiscence v geologii, od
roku 2010 je děkanem fakulty.
V čem je podle Vás studium oborů, které fakulta
nabízí, pro studenty perspektivní?
U odborného studia se snažíme využít probíhajících
změn v systému financování vzdělávání, kdy dochází
k utlumení kvantitativních ukazatelů – jako je počet
studentů – k financování na základě kvality vzdělávání. To nám umožní vzdělávat méně studentů, ale za
mnohem lepších podmínek, takže bychom se mohli
přiblížit standardům kvality vzdělání běžným v západní Evropě. Studium přírodních věd je základem všech
technických odvětví, těžebního nebo třeba chemického průmyslu, kde stát potřebuje kvalitní výzkum, který
pomáhá zvyšování národního produktu. Perspektivní
z hlediska uplatnění na trhu práce určitě je.
Jak fakulta připravuje pro praxi studenty, kteří si
volí studium tzv. aplikovaných neboli profesních
oborů, kde se specializují velmi úzce, například na
klinickou biochemii, biotechnologie nebo na práci
ve firemní geologické praxi?
Uplatnění ve výzkumném ústavu, ve vědecké nebo
akademické sféře se může a chce věnovat jen část
našich absolventů. Ostatním tedy chceme nabídnout
zcela prakticky zaměřené studijní programy. Jednou
z cest jsou pro nás operační programy OPVK osy 2.3
a 2.4, kde se snažíme spolupracovat se společnostmi,
ve kterých naši absolventi často nalézají své zaměst2

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dále
jen PřF MU) je velmi úspěšnou institucí v oblasti získávání dotací přidělených na realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Proč by to
měl uchazeč o studium vědět? Protože primárním cílem našich projektů je inovovat studijní programy tak,
abychom studenty oborů odborných i těch se zaměřením na vzdělávání lépe připravili na profesní život.
Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) naše fakulta inovuje studijní
programy, výukové materiály i vybavení laboratoří
a učeben. Vznikají i kurzy zcela nové. Další projekty
jsou zaměřené na vybudování nejmodernějších učeben a laboratoří (včetně špičkového přístrojového
vybavení) přispívají k rozšíření výzkumných a vývojových kapacit na fakultě a umožňují tak studentům
rozvinout svůj potenciál i ve výzkumné sféře.
Více se o vzdělávacích a výzkumných aktivitách fakulty dočtete na www.sci.muni.cz/cz/VAVaktivity/

Přijímací řízení 2014/2015
Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že do 28. února 2014 přijímá přihlášky k bakalářskému studiu ve studijních oborech věd
matematických, fyzikálních, chemických, biochemických, biologických, geologických a geografických pro
akademický rok 2014/2015.
Podmínkou přijetí je řádné ukončení středoškolského studia zakončené maturitou.
Výběr studentů bude proveden na základě výsledku
přijímacího řízení.

www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky

Naše fakulta studentům
a studentkám nabízí:
• možnost prominutí přijímací zkoušky
• možnost psát závěrečné práce ve většině oborů
také slovensky
• nové studijní obory, zejména aplikované
• nové elektronické a multimediální studijní materiály
• výuku pod vedením špičkových pedagogů
i vědeckých pracovníků
• přístup do špičkově vybavených laboratoří
a knihoven v centru města i bohunickém kampusu
• studentské vědecké konference, např.
www.biomania.cz/
• soutěže o nejlepší závěrečné práce, např.
www.lipka.cz
• možnost praxe v institucích spolupracujících
s fakultou
• vynikající uplatnitelnost absolventů na trhu práce
i ve výzkumné sféře

Prominutí přijímací zkoušky
je možné z těchto důvodů:
•
•
•
•
•

prominutí na základě prospěchu
prominutí na základě olympiády
prominutí na základě SOČ
prominutí na základě maturity
prominutí na základě absolvování kurzu ViBuCh

Podmínky pro jednotlivé obory:
www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky

Nabízíme nové obory
Geologie aplikovaná a environmentální
Laboratorní a měřicí technika
Nanotechnologie – aplikovaná fyzika
Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Matematika – Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
(dvouoborová kombinace s Filozofickou fakultou MU)
Geografie se zaměřením na vzdělávání + Politologie
Geografie se zaměřením na vzdělávání + Bezpečnostní a strategická studia (dvouoborové kombinace
s Fakultou sociálních studií MU)
Více informací najdete na http://www.sci.muni.cz/
cz/PriBc/Otevirane-obory

Studijní obory
pro akademický rok
2014/2015
Matematika
Aplikovaná matematika
pro víceoborové studium v kombinaci
s Ekonomikou
Bakalářský studijní obor Aplikovaná matematika pro
víceoborové studium je určen studentům, kteří mají
zájem o matematiku a její aplikace. Studium aplikované matematiky se zaměřením na další vědní obor
nabízí možnost získat orientaci v široké oblasti exaktních a společenských věd s jejich matematickým základem. Poskytuje studentům schopnost dorozumění
přes hranice tradičně vymezených oborů.
Kombinace s oborem Ekonomie je zajišťována v rámci
mezifakultního studia s Ekonomicko-správní fakultou.

Finanční a pojistná matematika
Jedná se o bakalářský studijní program zaměřený na
studium metod finanční a pojistné matematiky. Studijní obor Finanční a pojistná matematika je určen pro
studenty, kteří se zajímají o matematiku a její aplikaci
v hospodářské a finanční sféře. Cílem studia je seznámit studenty se základy finanční a pojistné matematiky a rovněž se základními matematickými a ekonomickými disciplínami, z nichž oba tyto obory vycházejí.

Modelování a výpočty
V rychle se měnícím světě vyvstává potřeba lidí
schopných orientace v matematických základech široké oblasti exaktních a společenských věd a zároveň
efektivního využívání výpočetní techniky. Neméně
důležitá je schopnost komunikace přes hranice tradičně vymezených oborů. Modulárně vystavěné studium
zahrnující matematiku, informatiku a konkrétní přírodní nebo společenskou vědu je odpovědí na tyto výzvy
doby. Obor Modelování a výpočty je spojujícím článkem mezi matematikou, informačními technologiemi
a dalšími vědními obory.

Obecná matematika
Studijní obor Obecná matematika je určen pro studenty se zájmem o matematiku. Poskytuje nejen znalosti základních matematických pojmů a metod, ale
rozvíjí především logické a abstraktní myšlení, a tím
připravuje studenty pro další studium v některém
z navazujících magisterských oborů. Cílem studia je
poskytnout studentům ucelené vzdělání v základních
matematických disciplinách.
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Statistika a analýza dat
Studijní obor Statistika a analýza dat bakalářská je
určen pro studenty se zájmem o matematicko-statistické metody pro analýzu hromadných dat a jejich aplikace v jiných oborech s využitím výpočetní techniky.
Studenti se seznámí se základy relevantních matematických a statistických metod nezbytných při řešení
konkrétních úloh z praxe. Cílem studia je poskytnout
studentům přehled základních matematicko-statistických a informatických disciplín používaných při analýze a zpracování hromadných dat.

Fyzika
Astrofyzika
Cílem studia v oboru je poskytnout absolventům
základy obecného, experimentálního a zčásti i teoretického fyzikálního vzdělání i důkladnou orientaci
v teoretických i experimentálních oblastech astrofyziky a schopnost zprostředkovat pochopení jejích výsledků zájemcům z řad veřejnosti.

Biofyzika
Obor Biofyzika bakalářského programu je zaměřen
na získání základů obecného fyzikálního vzdělání
s důrazem na jeho praktické aspekty, především získání zkušenosti v oblasti experimentální fyziky a základní fyzikální laboratorní techniky. Součástí studia
v oboru je i absolvování základních chemických, biochemických a biologických disciplín potřebných pro
vybudování obsahové vazby mezi fyzikálním a biofyzikálním vzděláním.

Fyzika
Obor je zaměřen na získání obecného fyzikálního
vzdělání s důrazem na jeho praktické aspekty, především získání zkušeností v oblasti experimentální fyziky
a základní fyzikální laboratorní techniky. Součástí studia v oboru je i absolvování základů teoretické fyziky.

Aplikovaná fyzika
Fyzika a management
Tento bakalářský studijní obor připraví studenty pro
manažerskou i odbornou práci ve fyzikálním průmyslu
moderního typu. Absolventi tohoto oboru získají široký rozhled ve všech důležitých směrech fyziky. Důraz
bude kladen na polovodičový průmysl, moderní plazmové technologie, vakuovou techniku, získávaní nových druhů materiálů apod.

Laboratorní a měřicí technika
Cílem tohoto oboru je připravit absolventa, který
bude obeznámen s principy činností a obsluhou ši4

rokého spektra přístrojů z mnoha oborů a který bude
připraven tyto znalosti využít i při obsluze přístrojů,
s nimiž se setkává poprvé. Zvláštní důraz bude kladen
na znalost práce s typickými přístroji z oborů fyzikálních, geologických a chemických věd. Nový studijní
obor nabízí kvalitativně vyšší úroveň vzdělání, než je
pouhá rutinní obsluha přístrojů – pochopení principů
činnosti přístroje a tedy jeho maximální využití, návrh nových, pro konkrétní problém přizpůsobených,
měřicích postupů, fundované rozhodování o možném
upgradu přístrojů apod.

Lékařská fyzika
Cílem studia v oboru je dosáhnout hlubšího pochopení fyzikálních zákonů, jejichž samozřejmým nástrojem
je matematika spolu s výpočetní technikou, v kombinaci se znalostí základů chemických, biologických a lékařských disciplín. Absolventi získají přehled o použití
diagnostických a terapeutických metod využívajících
fyzikálních principů a moderní přístrojové techniky
(sonografie, RTG tomografie, magnetická rezonance,
litotrypse, práce s radioaktivními preparáty apod.)

Nanotechnologie
– aplikovaná fyzika
Cílem tohoto oboru je připravit absolventa, který
bude obeznámen s teorií, diagnostickými metodami
a širokou paletou potenciálních aplikací s ohledem
na jejich fyzikální podstatu. Zvláštní důraz bude také
kladen na využití poznatků při úpravě povrchů materiálů a přípravě nanovrstev s atypickými vlastnostmi.
Studenti se také seznámí s nanotechnologiemi, které
jsou v současné době využívány v praxi a které jsou
v současnosti vyvíjeny pro potřeby aplikačních partnerů. Nový studijní obor nabízí kvalitativně vyšší úroveň vzdělání než je obecné zvládnutí znalostí z fyziky,
chemie a dalších oborů anebo pouhé zvládnutí experimentálních technik. Cílené propojení teoretických
a experimentálních znalostí (při zvládnutí fyzikálněchemických principů na dostatečně vysoké úrovni)
přípravy a využití nanovrstev dovolí úspěšné využití
získaných znalostí v praxi.

Chemie
Analytický chemik-manažer
chemické laboratoře
Bakalářský studijní obor Analytický chemik-manažer chemické laboratoře je zaměřen na tříleté vzdělávání analytického chemika pro potřeby provozování
a vedení laboratoře v různých oborech, např. v klinické
biochemii, ochraně životního prostředí, hygieně a potravinářství, geologii, kontrole výrobních procesů, veterinárním lékařství a farmaceutickém průmyslu. Již
během bakalářského studia se student setká s moder-

ními analytickými technikami. Předpokladem úspěšného absolvování tohoto bakalářského studijního oboru
je získání přehledu o práci vedoucího laboratoře různých typů jak po stránce odborné, tak i manažerské,
včetně právní orientace.

Biofyzikální chemie
Studijní obor Biofyzikální chemie (BFCH) je interdisciplinární obor, který je zaměřen na všeobecnou přípravu absolventů, opírající se o základy chemických,
fyzikálních a biologických disciplín. Tento obor pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k biologickým
vědám, vnášet určitý řád do velkého množství poznatků o živých soustavách a racionalizovat různé biologické jevy i procesy. Je určen těm studentům, kteří mají
zájem o poznání fyzikálně-chemických zákonitostí
přírodních jevů a objasnění jejich podstaty. Přínosem
BFCH je i to, že studentům je ukázána užitečnost a síla fyzikální chemie v aplikačních oblastech, které jsou
přírodovědným oborům blízké (medicína, farmacie, životní prostředí, technologie potravin a zemědělství).

Chemie
Cílem studijního oboru je poskytnout absolventům
teoretický základ ze všech chemických disciplín. Volbou studijního plánu se student specializuje a připravuje se na vybraný magisterský studijní obor. Ve standardní tříleté době projde student dvěma úrovněmi
přednáškových kurzů základních chemických disciplín
provázených semináři a příslušnými laboratorními cvičeními. Podle svého zaměření doplní potřebný počet
absolvovaných kurzů o specializované volitelné předměty.

Chemie konzervování-restaurování

ké vědomosti jsou doplněny kvalifikací v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii a molekulární biologii.

Chemoinformatika a bioinformatika
Chemické vědní obory se v současné době úzce prolínají s biologickými, s čímž souvisí potřeba efektivní
výměny informací. S rozvojem poznatků a technických možností vzrůstají nároky na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul.
Proto vyvstává potřeba výchovy odborníků, kteří jsou
schopni porozumět organizaci chemických a biologických dat a fundovaně tato data zpracovávat. Takový
odborník navíc vyplní informační vakuum vznikající při
komunikaci mezi přírodovědci a informatiky a dokáže
zprostředkovat oběma stranám společný pohled na
problematiku informací.

Aplikovaná biochemie
Aplikovaná biochemie
Bakalářský profesní studijní program Aplikovaná biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie, jako
je biochemie, anorganická chemie, organická chemie,
analytická chemie a fyzikální chemie, a biologie. Na
základě svého zájmu si po absolvování prvního semestru volí student jedno ze zaměření – Klinická biochemie, Bioanalytická chemie a Biotechnologie.

Biologie
Lékařská genetika
a molekulární diagnostika

Biochemie

Cílem oboru je poskytnout nejen kvalitní teoretické
znalosti z oblasti medicínských věd, lékařské genetiky
a molekulární biologie, ale zároveň i praktické dovednosti, aby absolventi mohli provádět základní i vysoce
specializovaná genetická a molekulárně biologická vyšetření a výzkumy ve zdravotnických a laboratorních
zařízeních. Studijní plán tohoto profesního oboru je
sestaven tak, aby absolventi získali po ukončení magisterského studia kvalifikaci k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004
Sb., § 26. Za tímto účelem je navazující magisterský
obor akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Biochemie

Experimentální biologie

Cílem studia je vychovat pracovníky, kteří budou, při
dodržování profesní etiky, schopni stanovit diagnózu poškození materiálů předmětů, navrhovat vhodné
postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování, vést odpovídající dokumentaci. Získají doplňující vědomosti v muzeologii a historii umění, naučí se
být součástí konzervátorsko-restaurátorského týmu.
Na základě znalostí jednotlivých předmětů kulturního
dědictví mohou navrhovat řešení ochrany celků sbírkových fondů.

Program je koncipován na získání širokého základu
teoretických i praktických poznatků založených na
soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti chemie a biologie. Absolvent má základní
znalosti z matematiky, fyziky, z obecné, anorganické,
organické, fyzikální chemie a biochemie. Tyto chemic-

Matematická biologie
Cílem oboru je poskytnout absolventům základní
vzdělání v oboru matematické analýzy biologických
a bio-medicínských problémů a bioinformatiky. Absolventi získají základní přehled v oblasti systematiky
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a fungování živých systémů, znalost matematických
metod využitelných v biologickém výzkumu a schopnost aplikace informačních technologií v biologii a medicíně. Na tento studijní obor navazuje magisterské
studium matematické biologie v jehož rámci dochází
k užší specializaci, možným dalším pokračováním je
přechod na studium odborné informatiky.

Molekulární biologie a genetika
Bakalářský studijní obor Molekulární biologie a genetika je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí z moderní biologie, které jsou rozšířeny
o vědomosti z oblasti molekulární a buněčné biologie
a obecné a speciální genetiky, resp. antropobiologie
a antropogenetiky. Základem prvních dvou let studia oboru je popis struktury a funkce živé hmoty na
molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové, organismové a populační úrovni v předmětech zaměřených na
buněčnou a molekulární biologii, genetiku, anatomii
a cytologii rostlin, histologii a organologii živočichů,
fyziologii rostlin a živočichů, mikrobiologii, antropologii a imunologii. Nedílnou součástí vzdělání absolventa jsou také podpůrné biologické obory, dále chemické
disciplíny včetně praktických cvičení a matematika.
Na začátku 3. semestru si studenti volí jeden ze dvou
směrů (Molekulární biologie a genetika; Antropogenetika), kterým vyjadřují svůj zájem o určitý směr budoucího navazujícího magisterského programu.

Speciální biologie
Bakalářský studijní obor Speciální biologie je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní teoretické a praktické znalosti z moderní biologie rozšířené o vědomosti ze speciálních biologických disciplín
podle zvoleného směru studia. Základem studia oboru
během prvních dvou let je popis struktury a funkce
živé hmoty na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové, organismové a populační úrovni. Součástí vzdělání je také plnohodnotný základ chemie. Na začátku
3. semestru si studenti volí jeden ze čtyř směrů (Experimentální biologie živočichů a imunologie, Experimentální biologie rostlin, Mikrobiologie a molekulární
biotechnologie a Ekotoxikologie), kterým vyjadřují
svůj zájem o určitý směr budoucího navazujícího magisterského programu.

Ekologická
a evoluční biologie
Ekologická a evoluční biologie
Obor poskytuje teoretické znalosti i základní praktické dovednosti v širším oboru biologie, s důrazem na
vzdělání botanické, zoologické a ekologické. Základním
cílem oboru je připravit absolventa k dalšímu studiu
v navazujících magisterských programech a umožnit
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mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace v oborech
Botanika nebo Zoologie. Pro tuto volbu se absolvent
připravuje již v průběhu bakalářského studia prostřednictvím specializovaných volitelných předmětů.

Antropologie
Antropologie
Obor s vysokou profesní adaptabilitou, kde studenti
získávají základní znalosti ve vědeckých disciplínách
zkoumajících druh Homo sapiens a jeho vývoj.

Geologie
Geologie
Studium v programu zahrnuje základy jednotlivých
geologických disciplín. Součástí studia jsou geologická cvičení v terénu a odborné praxe. Posluchači se budou moci zaměřit problematiku geologii-archeologii
a geovědní environmentalistiky. Absolventi se uplatní
v institucích geologického výzkumu, na vysokých škol
a kulturně osvětových institucích, v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí i ve státní
správě.

Geologie aplikovaná
a environmentální
Výuka oboru zahrnuje základy hlavních disciplín
geologických věd (tzv. teoretický základ), praktické
předměty (poznávání přírodnin, terénní cvičení), předměty spojené s přípravou bakalářské práce a speciální
předměty profilující absolventa na praktickou činnost
geologa ve firmách (aplikované předměty, terénní dokumentace, odběr vzorků, sepsání zprávy).

Geologie pro víceoborové studium
v kombinaci s Anglickým jazykem
a literaturou
Studium zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín. Profilujícími předměty jsou všeobecná
geologie, paleontologie, historická geologie, regionální geologie, mineralogie, petrologie a geochemie.
Součástí studia jsou geologická cvičení v terénu.

Geologie pro kombinaci s archeologií
v kombinaci s Archeologií
Cílem dvouoborového bakalářského studia geologiearcheologie je příprava interdisciplinárního odborníka
s možnou geologickou či archeologickou specializací
v navazujícím magisterském studiu.

Správní geologie
Obor zaměřený hlavně na geologii ve státní správě
a samosprávě. Oproti badatelsky zaměřenému oboru
Geologie, je v tomto oboru kladen důraz na vztahy ke
státní správě a na legislativu v geologii.

Geografie a kartografie
Geografie
Studijní obor Geografie je zaměřen na získání základních teoretických a praktických poznatků z geografie
a kartografie a umožňuje studentům postupnou specializaci ve studiu. Během prvního roku studia získají
studenti základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti z dílčích geografických disciplín a potřebné
vědomosti z vybraných pomocných předmětů. Od druhého roku studia se studenti v rámci 2 studijních směrů: Fyzická geografie a Humánní geografie postupně
orientují k výběru specializovaného studijního oboru,
v jehož studiu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu.

Geografická kartografie
a geoinformatika
Studijní obor Geografická kartografie a geoinformatika poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v tvorbě topografických a tematických map,
sběru, analýze, zpracování, interpretaci a vizualizaci
geografických (prostorových) dat, informací a znalostí.
Cílem studia je připravit absolventy pro činnost vpraxi,
aby byli schopni řešit dílčí úkoly související se zpracováním a interpretací prostorových dat, aplikací GIS,
DPZ a GPS, a tvorby digitálních a analogových tematických map.

Aplikovaná geografie
Aplikovaná geografie
a geoinformatika
Cílem tohoto studijního oboru a jeho směrů (Geoinformatika a regionální rozvoj nebo Geoinformatika
a trvalá udržitelnost) je, aby absolvent získal základní
geografické poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik geografického zpracování
dat, včetně GIS a metod kartografické prezentace dat,
geoinformatiky, regionálního rozvoje či trvalé udržitelnosti, které mu umožní přímé uplatnění v praxi bez
potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace. Absolventi studia se uplatní jako environmentalisté či regionalisté, jako poradci pro veřejný i soukromý sektor. Další možné uplatnění je ve státní správě,
včetně napojení na EU - obecní, městské, okresní či
krajské úřady, referáty životního prostředí, výstavby a regionálního rozvoje, správy GIS, na odděleních

územního plánu, rozvoje cestovního ruchu, ale také
v pozemkovém či katastrálním úřadě, v soukromém
sektoru - zpracování dat, zákaznický servis, poradenské služby v oblasti zpracování prostorových dat.

Učitelské obory
Kombinace se zaměřením
na vzdělávání
Zájemcům o studium učitelství přírodních věd a matematiky pro střední školy je určena samostaná brožura. Najdete ji na webu Učit se učit, v sekci „ke stažení“.
Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání:
MATEMATIKA – ZEMĚPIS
MATEMATIKA – INFORMATIKA
MATEMATIKA – ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA – ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA – HUDEBNÍ VÝCHOVA
MATEMATIKA – SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
MATEMATIKA – VÝTVARNÁ VÝCHOVA
MATEMATIKA – TĚLESNÁ VÝCHOVA
FYZIKA – MATEMATIKA
FYZIKA – CHEMIE
FYZIKA – INFORMATIKA
FYZIKA – TĚLESNÁ VÝCHOVA
CHEMIE – BIOLOGIE
CHEMIE – ZEMĚPIS
CHEMIE – MATEMATIKA
BIOLOGIE – MATEMATIKA
BIOLOGIE – ZEMĚPIS
BIOLOGIE – FYZIKA
BIOLOGIE – INFORMATIKA
ZEMĚPIS – ANGLICKÝ JAZYK
ZEMĚPIS – DĚJEPIS
ZEMĚPIS – INFORMATIKA
ZEMĚPIS – POLITOLOGIE
ZEMĚPIS – BEZPEČNOSTNÍ A STRATEGICKÁ STUDIA

Objevujte svět
přírodních věd
a matematiky
s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity

Informace
• o studiu učitelství pro SŠ
• o akcích a seminářích
pro studenty a učitele SŠ

www.ucitseucit.cz/ke-stazeni
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Studentům umožňujeme praxi v oboru

Kontakt

„Kupříkladu obor fyziky kondenzovaných látek je ke
spolupráci s průmyslem předurčen proto, že se hodně
zabýváme polovodiči. S radostí se účastníme velmi intenzivní spolupráce se společností ON Semiconductor
v Rožnově, pokračovatelem bývalé Tesly. Tam mají
zájem o naše návrhy řešení konkrétních problémů,
které jim pak třeba pomohou ve výrobě.
Hlad po absolventech studia fyziky kondenzovaných
látek a technických oborů vedl tuto firmu k tomu, že
nám sponzoruje čisté prostory v laboratoři polovodičových technologií. Jde o jedinou výukovou laboratoř
tohoto typu v České republice, procházejí jí studenti
z brněnského regionu, Prahy, Ostravy, Pardubic, Olomouce. Cílem firmy bylo, mít zde laboratoř, která by
vychovala lidi umějící v čistém prostředí pracovat.
Mají šanci, že takto vzdělaný člověk u nich po škole
nastoupí. My pak vidíme, jak naše vědomosti fungují
v praxi. Máme z této spolupráce radost.“

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.,
ředitel Ústavu fyziky kondenzovaných látek PřF MU

Zájemcům o studium nabízíme
přípravné kurzy
Například čtyřdenní matematický kurz pro maturanty pořádá Ústav matematiky a statistiky PřF MU tradičně začátkem podzimního semestru. Kurz je určen
všem středoškolákům – čtvrťákům, kteří uvažují o studiu oboru nějak spojeného s matematikou, a chtějí se
o svém výběru poradit.
„Uspořádat kurz se nám před pěti lety zdálo jako
nejlepší způsob, jak motivovat maturanty a ukázat
jim, že matematika je super a stojí zato ji studovat,“
říká Mgr. Lenka Macálková, spoluorganizátorka kurzu.
„Rozhodli jsme se jít na to přes společné zážitky. Vedle her se snažíme přijít na to, který z oborů bude pro
konkrétního studenta nejlepší, jestli matematika, ekonomie či informatika, případně jak tyto obory vhodně
nakombinovat.“
Mgr. Lenka Macálková
studentka doktorského oboru Algebra,
teorie čísel a matematická logika

Informace o studijních oborech pro akademický rok 2014/2015
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Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 549 491 405

studijni@sci.muni.cz
Elektronická přihláška

http://is.muni.cz/prihlaska
Studijní katalogy
a informace o přijímacím řízení

http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium
Dny otevřených dveří
sobota 18. 1. 2014 od 9:00 do 13:00
úterý 21. 1. 2014 od 9:00 do 13:00

http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/
Den-otevrenych-dveri
veri

