Termíny zápisů přijatých uchazečů, letošních absolventů AF do 1. ročníku
navazujícího magisterského studia na AF MENDELU pro ak. rok 2022/2023
 Zápis povede studijní referentka Bc. Martina Sobolová, tel.: 545 133 010, e-mail:
martina.sobolova@mendelu.cz
 Termín zápisu: 14. 7. 2022, posluchárna C01, 13,30 hodin










Agroekologie
Fytotechnika
Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
Odpadové hospodářství – prezenční a kombinovaná forma
Pozemkové úpravy a ochrana půdy
Profesní zemědělství
Provoz techniky
Voda v agroekosystému

Předpokládaný časový harmonogram zápisu:
13,30 hod.
prezence
13,30 – 16,00 hod. zápis, po zápisu převzetí Rozhodnutí o přijetí

 Termín zápisu: 15. 7. 2022, posluchárna C01, 9,00 hodin






Agrobyznys
Krmivářství
Rostlinolékařství
Technické znalectví a oceňování
Zemědělské inženýrství – prezenční a kombinovaná forma

Předpokládaný časový harmonogram zápisu:
9,00 hod.
prezence
9,00 – 12,00 hod.
zápis, po zápisu převzetí Rozhodnutí o přijetí
 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.
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 K zápisu přineste:
1. platný občanský průkaz nebo pas,
2. psací potřeby,
3. poučení studentů o BOZP (dokument bude ke stažení na
https://af.mendelu.cz/chcistudovat/dulezite-terminy/,
4. tiskopisy, které student potřebuje potvrdit - průkazka na dopravu, žádosti na sociální
dávky apod.,
5. v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit
před termínem zápisu zájem o studium.


Absolventi Bc. studia prezenční formy AF 2022 zapsaní do NMgr. studia prezenční formy
si požadavek na výrobu nové ISIC karty nedávají, pokud mají původně vydanou ISIC
kartu platnou (platnost karty 5 let), v září si podle zájmu zakoupí prodlužovací známku
na ISIC.
Absolventi Bc. studia kombinované formy AF 2022 zapsaní do NMgr. studia
kombinované formy si požadavek na výrobu průkazu studenta nedávají, platnost
průkazu studenta je neomezená (je možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE
kartu).



Uchazeč může být zapsán pouze do jedné specializace v rámci jednoho programu.



Uchazeč může být zapsán pouze do prezenční nebo kombinované formy studia v rámci
jednoho programu, pokud byl přijat do obou forem v rámci jednoho programu.



Náhradní termín zápisu bude 22. – 23. 8. 2022, termín bude upřesněn podle programů.
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 bakalářského diplomu. 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.

Sledujte prosím před termínem zápisu aktuální informace na webových stránkách
fakulty.
Upozorňujeme uchazeče, že studijní referentky čerpají v termínu od 30. 6. do
8 7. 2022 řádnou dovolenou, nebudou k dispozici na e-mailu ani na telefonu. Pokud si
pečlivě nastudujete výše uvedené pokyny, získáte veškeré důležité informace. Děkujeme
za pochopení.

Brno, 22. 6. 2022
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