Termíny zápisů přijatých uchazečů do 1. ročníku bakalářského studia
na AF MENDELU pro ak. rok 2022/2023
 studijní referentka Ing. Sylvie Ondrušíková,
tel.: 545 133 004, e-mail: sylvie.ondrusikova@mendelu.cz
 Termíny zápisů (dopoledne):






Agroekologie,
12. 7. 2022, posluchárna C01, 9,00 hodin,
Pozemkové úpravy a ochrana půdy,
12. 7. 2022, posluchárna C01, 9,00 hodin,
Voda v agroekosystému,
12. 7. 2022, posluchárna C01, 9,00 hodin,
Agrobyznys,
13. 7. 2021, posluchárna C01, 9,00 hodin,
Zemědělské inženýrství – prezenční forma studia,
13. 7. 2021 posluchárna C01, 9,00 hodin,
Předpokládaný časový harmonogram zápisu:
9,00 hod.
prezence
9,00 – 11,00 hod.
zápis, po zápisu převzetí Rozhodnutí o přijetí a přístupového
hesla do univerzitního systému
11,00 – 12,00 hod. fotografování na studijní průkaz – ISIC kartu

 Termíny zápisu (odpoledne):


Profesní zemědělství,
11. 7. 2022, posluchárna C01, 13,00 hodin,



Provoz techniky,
12. 7. 2022, posluchárna C01, 13,00 hodin,
Odpadové hospodářství,
12. 7. 2022, posluchárna C01, 13,00 hodin,
Technické znalectví a oceňování,
12. 7. 2022, posluchárna C01, 13,00 hodin,
Zemědělské stavby a technologická zařízení,
12. 7. 2022, posluchárna C01, 13,00 hodin,






Zemědělské inženýrství – kombinovaná forma studia,
13. 7. 2022 posluchárna C01, 13,00 hodin,
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Předpokládaný časový harmonogram zápisu:
13,00 hod.
prezence
13,00 – 14,30 hod. zápis, po zápisu převzetí Rozhodnutí o přijetí
14,30 – 15,30 hod. fotografování na studijní průkaz – ISIC kartu
 Vaše osobní účast na zápisu je nutná, dostavte se přesně v uvedenou hodinu, program
zápisu je hromadný. U zápisu do studia obdržíte Rozhodnutí o přijetí, informace k
přístupovému heslu do univerzitního informačního systému (UIS) a půjdete se vyfotografovat
na ISIC kartu (průkaz studenta).
 K zápisu přineste:
1. platný občanský průkaz nebo pas,
2. ověřenou kopii maturitního vysvědčení-pokud doklad uchazeč neodevzdá u
zápisu, nebude zapsán do studia (není akceptováno zaslání s přihláškou ke
studiu),
3. ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v ČR a
ověřený doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 a vyšší
dokládá uchazeč, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky –
pokud doklady uchazeč neodevzdá u zápisu, nebude zapsán do studia,
4. v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné před termínem
zápisu potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferujte
prosím on-line platbu kartou):
 ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty
5 let. Držitel již dříve vydané a stále platné ISIC karty MENDELU pro prezenční
formu studia nemusí zakládat novou kartu, zaplatí si prodlužovací
(revalidační) známku na ISIC.
5. poučení
studentů
o
BOZP
(dokument
bude
ke
stažení
na
https://af.mendelu.cz/chcistudovat/dulezite-terminy/,
6. tiskopisy, které chcete potvrdit-průkazku na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.
7. psací potřeby.
 Uchazeč může být zapsán pouze do jedné specializace v rámci jednoho programu.
 Náhradní termín zápisu bude ve dnech 22.- 23. 8. 2022, termín bude upřesněn. Pokud se na
řádný termín zápisu nemůžete z vážných důvodů dostavit, zašlete nejpozději do termínu
řádného zápisu na adresu studijního oddělení s písemnou omluvou ověřenou kopii
maturitního vysvědčení. Vzor žádosti o omluvu z řádného termínu zápisu naleznete na
webových stránkách fakulty na https://af.mendelu.cz/chcistudovat/dulezite-terminy/.




Nedostavíte-li se bez předchozí písemné omluvy, budeme Vaši nepřítomnost považovat za
nezájem o studium na naší fakultě a Vaše místo bude obsazeno jiným uchazečem.

Další možnosti:


přípravné kurzy z chemie dle pokynů, informační leták zveřejněn na
https://af.mendelu.cz/chcistudovat/dulezite-terminy/,
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zápis na koleje dle pokynů uvedených na www.skm.mendelu.cz,
https://af.mendelu.cz/chcistudovat/dulezite-terminy/,



specifické potřeby a poradenské centrum, pokyny
na https://icv.mendelu.cz/ppc/uchazeci.

Sledujte prosím před termínem zápisu aktuální informace na webových stránkách fakulty.

Brno, 20. 6. 2022
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