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POZVÁNKA K ZÁPISU  
do 1. ročníku doktorského studia v akademickém roce 2022/23 

 

 

PŘED ZÁPISEM DO STUDIA: 

 

o v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky, podle pokynů zde potvrďte zájem o studium  

o na stejném místě zaplaťte 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, pro 

doktorské studium je vhodné založit kartu novou 

 Průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného 

průkazu studenta pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat kartu novou, (možno podle 

nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu) 

o vytiskněte, vyplňte a podepište Souhlas s využitím osobních dat (dokument je ke stažení na 

https://af.mendelu.cz/chcistudovat/dulezite-terminy/?psn=0) 

Dokument odevzdáte studijní referentce při prezenci. 

o pročtěte si Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dokument je ke stažení na 

webu). Poučení vytiskněte, vyplňte a podepište. Dokument odevzdáte studijní referentce při 

prezenci. 

 

 

 

ZÁPIS PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 

se uskuteční 

15. 9. 2022 v 9,00 hodin v posluchárně C02 (budova C)  

program bude trvat cca do 16,00 hodin 

 

Podrobnější informace budou na webových stránkách fakulty zveřejněny začátkem září, pozvánka 

k zápisu již nebude zasílána poštou. 

 

o K zápisu přineste: 

1. platný občanský průkaz nebo pas 

2. úředně ověřenou kopii diplomu magisterského navazujícího studia – pokud jste již 

neodevzdal/a/ současně s přihláškou (bez uvedeného dokladu nebudete zapsán/a/ do studia) 

Letošní absolventi AF MENDELU nemusí dokládat kopii diplomu. 

3. podepsané Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

4. podepsaný Souhlas s využitím osobních dat 

5. tiskopisy k potvrzení - průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod. 

6. psací potřeby  

  

 

o K zápisu se dostavte přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. Vaše osobní účast 

na zápisu je nutná.  

 

 

 

https://af.mendelu.cz/chcistudovat/dulezite-terminy/?psn=0
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o Předpokládaný harmonogram zápisu:  

9,00   prezence, informace o studiu, zápis, převzetí rozhodnutí o přijetí 

11,00  fotografování na ISIC kartu či kartu studenta, přestávka 

12,00  Seminář „Úvod do doktorského studia“ – pro studenty 1. ročníku účast povinná,  

             podrobnější informace budou na webových stránkách fakulty zveřejněny začátkem září. 

 Předpokládané ukončení semináře cca v 16 hodin. 

 

 

 

 

o Přístup do UIS zůstává absolventům Mendelovy univerzity stejný, absolventi jiných univerzit si 

přístupové údaje do Univerzitního informačního systému vygenerují den po zápisu do studia 

v aplikaci e-přihlášky. Návod je zveřejněn na https://af.mendelu.cz/student/pro-prvaky/jak-

ziskam-pristupove-udaje-do-uis/?psn=0 

 

 

 

 

 

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. 

 

 

Kontakt na studijní referentku:    

Bc. Alena Martauzová, tel.: 545 133 114, e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz 
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