
Vítej na FRRMS!
PRŮVODCE PRVÁKA





Milá studentko, milý studente,

vítáme tě mezi námi a pevně věříme, že životní etapa, na které ti
budeme partnerem, bude krásná, obohacující a celý život na ni
budeš 
v dobrém vzpomínat!
Jsme mladá a stále se rozvíjející fakulta. Studenti jsou pro nás na
prvním místě a prosazujeme přátelský a partnerský přístup.  
Snažíme se studenty rozvíjet, aby byli připraveni do dnešního světa.
Intenzivně podporujeme absolvování zahraničních studijních pobytů 
a stáží a snažíme se studentům vyjít vstříc a ne jim házet klacky pod
nohy. 
A toto není jediná možnost, jak poznávat svět! Pyšníme se
multikulturním prostředím, tak je velmi pravděpodobné, že tu najdeš
přátele z celého světa. 
Kromě studijního života tě také čeká mnoho volnočasových aktivit,
které z velké části pořádá studentský spolek Akademická unie, na
jejímž chodu se také můžeš podílet. 

Jsme malí, jsme mladí a jsme bez  hranic. Jsme FRRMS 
a ty jsi nyní jedním nebo jednou z nás!

Na následujících stránkách nale-
zneš praktické informace.
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Přechod ze střední školy na vysokou je velkou životní změnou. A protože bychom si
moc přáli, aby to pro tebe bylo co nejjednodušší, připravujeme i letos několik akcí pro
prváky. Poznáš tak chod fakulty i celé univerzity, seznámíš se s kampusem a také
budeš mít možnost skamarádit se s dalšími spolužáky z řad prváků i vyšších ročníků. 

Akce pro naše prváky

Proto neváhej a přihlas se na tyto akce:

PŘEDŠKOLOVÁK
MENDELU

Nezapomenutelná čtyřdenní seznamovací 
akce s nabitým sportovně-adrenalinovým

programem. 
Seznámíš se se spolužáky, absolvuješ řadu
seznamovacích a teambuildingových her,
sportovních aktivit, výletů, workshopů 

i parties. To vše v krásném prostředí kempu
Vranovská pláž. 

Přihlas se co nejdříve, 
kapacita je omezena!

 
Termín: 25. - 28. 8. 2022

 
 

https://mendelu.predskolovak.cz/

FB: predskolovakmendelu

IG: @predskolovakmendelu
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PRVÁKOVINY 
MENDELU

Studentská akce pro všechny 
prváky MENDELU. 

Seznámíš se s prostorami naší fakulty, aby ses
cítil/a jako doma. Dostaneš plno praktických tipů,

které se ti budou hodit. Pak tě seznámíme 
i s celým kampusem včetně univerzitního

pivovaru, kde tě ochutnávka nemine. 
V průběhu dne absolvuješ několik teambuildingů 

a den zakončíme bezva afterparty. 

Termín: 16. 9. 2022

https://prvakoviny.mendelu.cz/frrms.html

FB: @PrvakovinyMENDELU

IG: prvakovinymendelu

https://mendelu.predskolovak.cz/
https://www.facebook.com/predskolovakmendelu
https://www.instagram.com/predskolovakmendelu/
https://prvakoviny.mendelu.cz/frrms.html
https://prvakoviny.mendelu.cz/frrms.html
https://www.facebook.com/PrvakovinyMENDELU
https://prvakoviny.mendelu.cz/frrms.html
https://www.instagram.com/prvakovinymendelu/
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POZNEJ BRNO!

Orientační závod po Brně pro nezkušené 
i zkušené studenty Mendelovy univerzity 

v Brně. 
Těšit se můžeš na zábavné odpoledne, při

kterém poznáš nejrůznější kouty 4.
nejlepšího studentského města na světě,

své spolužáky a také můžeš vyhrát
hodnotné výhry.

 
Přihlas se do 18. 9. 2022 do 20 hodin

 
 Termín: 21. 9. 2022 

https://prvakoviny.mendelu.cz/poznej_brno.html

https://prvakoviny.mendelu.cz/frrms.html


Harmonogram jsou obecné termíny. Ale svůj rozvrh
s přesným rozpisem přednášek a cvičení nalezneš
ve svém Portálu studenta v Univerzitním
informačním systému UIS.

4

Harmonogram 
akademického roku

7. 10.  2022 Imatrikulace 
- slavnostní ceremoniál, kdy složíš slib, a zapíšeme
tě do fakultní matriky  

19. 9. - 14. 12. 2022 Výuková část zimní semestr 
- v tomto období budou probíhat přednášky a cvičení

27. 12. - 5. 2. 2022 Zkouškové období zimní semestr

Harmonogram akademického roku bude potřebovat sledovat proto, aby ti neunikly
důležité termíny, do kdy je potřeba splnit studijní záležitosti. Harmonogram na každý
akademický rok najdeš vždy v portálu studenta pod záložkou Harmonogram
akademického roku.
Kromě začátku a konce semestru, termínů zkouškového období, zápisů, plánovaného
volna apod. tam najdeš také rozvrh týdnů, kde se třeba dozvíš, kdy máš cvičení a kdy
ne.

V tuto chvíli jsou pro tebe důležitá tato data:
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Mapa kampusu MENDELU

Budova Z - naše Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS).
Dostupná tramvají č. 9 a 7, zastávka Bieblova, pak 5 minut pěšky. 
Budova Z je od kampusu v pěší vzdálenosti, ideálně když to vezmeš přes Arboretum 
a načerpáš při chůzi energii z krásy, kterou procházíš. 

Kampus univerzity je dostupný tramvají č. 9 a 7, zastávka Zemědělská a trolejbusem 
č. 25 a 26, zastávka Lesnická.

Budova A - Rektorát univerzity
Budova B - Lesnická a dřevařská fakulta
Budova C - Agronomická fakulta
Budova Q - Provozně ekonomická fakulta
Budova E - Institut celoživotního vzdělávání

Budova X - Menza
Budova O - Pizzerie 

FRRMS

https://mapy.cz/s/fohunenure
https://prvaci.mendelu.cz/31128?fakulta=220
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Studijní oddělení

potvrzení o studiu
ISIC kartu nebo její přelepku
zahraniční pobyty
nejasnosti ve studijních záležitostech (v zápisu předmětů apod.)
změnu v osobních údajích a kontaktech 

Studijní oddělení, respektive studijní referentky budou osoby, se kterými budeš řešit
svoji studijní agendu. 

Návštěvě se nevyhneš, pokud budeš potřebovat vyřídit:

KDE NÁS NAJDEŠ?
Kancelář studijního oddělení je v přízemí budovy. Když vejdeš hlavním chodem a dáš
se doprava, tak druhé dveře vpravo. 

KDY NÁS NAJDEŠ?
Máme vypsané úřední hodiny, kdy můžeš přijít bez předchozí domluvy. Sleduj
webové stránky sekci Studium, kde je tato informace vždy aktuální. 
Nebo nám dej vědět předem a domluvíme se na jiném termínu. 

Mgr. Tereza Bártková
Vedoucí studijního oddělení 
+420 545 136 121
tereza.bartkova@mendelu.cz

KOHO TU NAJDEŠ?

https://frrms.mendelu.cz/25916-studium
mailto:tereza.bartkova@mendelu.cz
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Orgány fakulty

Proděkan pro akreditace a HR
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Proděkanka pro vědu, výzkum a informatiku
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

Proděkan pro vzdělávací činnost
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.

Proděkanka pro koncepci a rozvoj
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.

PRODĚKANKY A PRODĚKANI
Zastupují děkana v přesně
stanovených oblastech

Akademický senát (AS)
Sbor zástupců fakulty z řad
akademických pracovníků a studentů. 

Vědecká rada
Skládá se z akademických pracovníků
fakulty a externích členů mimo fakultu, jejím
předsedou je děkan fakulty. Projednává
dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje
studijní programy i habilitační řízení.

Disciplinární komise
Komise projednává a předkládá návrh
děkanovi ve věci disciplinárního
přestupku studenta a vyloučení ze
studia. 

Tajemník fakulty
Mgr. et Mgr. Martin Staněk
Řídí hospodaření a ekonomickou
stránku řízení a fungování fakulty.

Děkan
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Nejvyšší představitel fakulty,
řídí fungování celé fakulty. 

https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=47579
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=47579
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=47579
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=47579
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=47579
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=93779


Fakultní Facebook a Instagram
Zde najdeš informace o tom, co se na
fakultě děje, informace o výběrových

řízeních 
na projekty a stáže nebo třeba pozvánky 

na události. 
 

FB: FRRMS

IG: @frrms_mendelu

 
 

Studentská
facebooková skupina

O vstup musíš požádat,
protože skupina není
veřejná. O to cennější
informace zde najdeš.

 
FB: FRRMS info, pokec

 

Webové stránky 
a facebook 

studentského spolku
Akademická unie

 
www.au.frrms.mendelu.cz

FB: Akademická unie FRRMS
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Informační zdroje

Aby ti nic důležitého neuniklo, tady jsou základní informační zdroje, které je dobré
sledovat

Univerzitní informační systém
https://is.mendelu.cz/

K přístupu použij uživatelské jméno (login)
nebo identifikační číslo (ID) a přidělené

heslo.

Portál studenta
Zde najdeš důležité informace k registraci

předmětů, rozvrhy, budeš se zde
přihlašovat na zkoušky, najdeš zde svůj 

e-index a záznamy učitele, bude ti sloužit 
k odevzdávání zadaných prací, budeš mít
přehled, jak se ti daří plnit studijní plán a

také zde budeš moct hodnotit absolvované
předměty. 

A mnoho dalších informací. 

Webové stránky
fakulty a univerzity

 
www.frrms.mendelu.cz

www.mendelu.cz

 

...a je jich samozřejmě mnohem více, nyní tě nechceme zahltit.

http://facebook.com/FRRMS
https://www.instagram.com/frrms_mendelu/
https://www.facebook.com/groups/156575304403553
https://www.facebook.com/groups/156575304403553
http://www.au.frrms.mendelu.cz/
https://www.facebook.com/AU.FRRMS
http://www.frrms.mendelu.cz/
http://www.mendelu.cz/
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Praktické informace ke studiu:
Registrace a zápisy předmětů
V prvním semestru se nemusíš touto problematikou zabývat, protože jsme to již
udělali za tebe. Předměty máš přidělené automaticky a i rozvrh máš pro první
semestr daný. Ovšem takto luxusní službu děláme jen pro naše nové studenty a od
druhého semestru se již musíš starat sám/sama. 

Co tedy bude v budoucnu nutné?

REGISTRACE PŘEDMĚTŮ
Registraci předmětů provádíš v časově omezeném období, většinou před začátkem
nového semestru. Registrací předmětů nám dáváš vědět, o které předměty máš 
v následujícím semestru zájem. 
Registrace předmětu je nezávazná, ale pomáhá nám v sestavení rozvrhů a kapacit.

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ
V období zápisu předmětů si můžeš volit předměty, které chceš daný semestr
studovat. Budou se ti nabízet předměty z doporučeného studijního plánu. Toho se
držet nemusíš, ale určitě ti to doporučujeme. Vyhneš se tak budoucím komplikacím
s nedostudova-nými předměty, prerekvizitami atd.

ZÁPIS DO SEMESTRU
Zápis do semestru potvrzuje, že máš splněny všechny náležitosti předchozího
semestru 
a můžeš tedy pokračovat do dalšího. Zápis do semestru jde ruku v ruce se zápisem
předmětů. 
Pro zápis do studia ve druhém semestru musíš za první semestr získat minimálně 12
kreditů. V dalších semestrech potom vždy minimálně 40 kreditů v součtu za dva
posledně studované semestry. 
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Praktické informace ke studiu:
Kredity
K úspěšnému ukončení studia potřebuješ (mimo jiné) nasbírat daný počet kreditů. 

Každý předmět je oceněný určitým počtem kreditů, který vychází z časové
náročnosti 
a studijní zátěže předmětu. Např. Mikroekonomie je časově náročnější než třeba
Sociologie, takže za úspěšně absolvovanou Mikroekonomii dostaneš kreditů 6 
a za Sociologii kredity 4. 

Co musíš splnit, aby byl předmět úspěšně absolvovaný?
Požadavky na ukončení předmětu určuje jeho garant. U každého předmětu mohou
být tedy podmínky odlišné. 
U některého předmětu je důležitá aktivita ve cvičeních, jinde je potřeba zpracovat 
a obhájit seminární práci nebo prezentaci, v jiném je pak povinná zkouška. 
Podmínky pro splnění předmětů ti sdělí vyučující na první hodině a také je kdykoli
najdeš v sylabu předmětu v Univerzitním informačním systému. 

Kolik máš pokusů ke zdolání zkoušky?
Na zkoušku se přihlašuješ v portálu studenta přes funkci "Přihlašování na zkoušky".
Můžeš si vybrat datum, které je volné a hodí se ti. Na každou zkoušku máš tři pokusy.
Pokud se stane, že ani jeden z pokusů není úspěšný, tak si předmět v dalším
semestru nebo po roce prostě zopakuješ. 
Ale pozor! Jeden předmět můžeš opakovat maximálně 4x nebo dva předměty
maximálně 3x za studium! 
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Praktické informace ke studiu:
Přednášky a cvičení
Každý předmět má danou skladbu přednášek a cvičení. 

Na přednáškách ti bude prezentováno učivo a také se tam často dozvíš věci, které 
ve skriptech nenajdeš. Přednášky ti doporučujeme nevynechávat, protože kromě znalostí
se zde také dozvíš  důležité informace a podmínky ke splnění předmětu a také zde
většinou dostaneš tipy, na co se připravit u zkoušky nebo zápočtu, případně kritéria ke
splnění seminární či jiné závěrečné práce. 

Cvičení a semináře jsou povinné, pokud vyučující nestanoví jinak a jsou to hodiny, kde se
bude probrané učivo prohlubovat a rozvíjet. Často je stanoven počet tolerovaných
absencí. 



12

Praktické informace ke studiu:
Stipendia
I naše fakulta ti umožňuje získat stipendium. V každém případě si o ně musíš zažádat. 

Prospěchové stipendium 
Uděluje se studentům do studijního průměru 1,5. Zažádat o něj musíš písemně 
na studijním oddělení přes Kontaktní centrum v UIS.

Ubytovací stipendium
Na toto stipendium má nárok každý, komu trvá cesta MHD více jak 60 minut od
fakulty 
a současně nemá trvalé bydliště v okrese, v němž v rozhodném období akademického
roku studuje. Stipendium platí po celý školní rok a vyplácí se každé čtvrtletí. 
O stipendium si můžeš požádat v portálu studenta v Žádosti o stipendium. 

Sociální stipendium
Je udělováno studentům, kteří trpí hmotnou nouzí spojenou s nákupem studijních
pomůcek. V tomto případě je nutné dokázat, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely
přídavku na dítě za kalendářní rok, který je uvedený v potvrzení, nepřevyšuje součin
částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50.   
Písemnou žádost o toto stipendium se podává na studijní oddělení do 31. října. 

Mimořádné stipendium
Je udělováno studentům za mimořádnou reprezentaci fakulty či za obdobně
prospěšnou činnost.  

Tyto informace mají informativní charakter. 
Přesné podmínky stanoví Stipendijní řád 
Mendelovy univerzity 

https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=67225;download=256187
https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=67225;download=256187
https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=67225;download=256187
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Praktické informace ke studiu:
Studuj v zahraničí
Za celou dobu studia můžeš strávit 1-12 měsíců v zahraničí na některé z
partnerských univerzit nebo na stáži ve firmě, instituci nebo třeba na farmě.

Zdokonalíš se v cizím jazyce a nabudeš neocenitelné zkušenosti a vědomosti. 

My tyto pobyty aktivně podporujeme!

Programy, které umožňují studentům absolvovat část studia v zahraničí 
se stipendijní podporou, jsou např.:

Erasmus+ pro studium v některém ze států Evropské unie 
CEEPUS pro studium v zemích střední a východní Evropy
bilaterální dohody umožňující studium také mimo Evropu (např. v USA, Austrálii,
Jižní Koreji, Thajsku, Rusku, JAR a dalších zemích)
Praktické stáže v zahraničí a výjezdy s akademiky
Stipendia se dají získat i v nadacích a projektech mimo univerzitu – stačí
prozkoumat možnosti např. na webu Domu zahraniční spolupráce

Informace a aktuálně vypsaná stipendia nalezneš na stránkách 
Domu zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) nebo 
na Oddělení mezinárodních vztahů a interna-
cionalizace (www.omvi.mendelu.cz).



Na stránce pak nalezneš "Návod na instalaci a informace o bezdrátové síti eduroam",
kde najdeš popsané průvodce připojení podle typu zařízení, které chceš do sítě
připojit. 

Nic se neboj, návod je srozumitelný a brzy budeš online všude v kampusu, ale také
všude tam, kde je tato celosvětová roamingová WiFi eduroam k dispozici.  
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Praktické informace 
ke studentskému životu:
Univerzitní WiFi
Pro připojení k univerzitní WiFi si musíš nejprve stáhnout a nainstalovat potřebné
certifikáty. 

Přes mobilní data nebo síť "faro-free" se přihlas do Univerzitního informačního systému
(https://is.mendelu.cz/) a hned na úvodní stránce nalezneš záložku "Technologie a jejich
správa" a dále "Certifikát bezdrátové sítě (eduroam)". 

http://eduroam.mendelu.cz/
https://is.mendelu.cz/


výdej skript;
pomoc s nainstalováním certifikátů pro eduroam;
pomoc s odbornou praxí;
radu a zeptat se jak co funguje;

Centrum, kde najdeš podporu a radu starších spolužáků se nachází v přízemí
budovy hned vedle studijního oddělení. 

Můžeš zde požádat o:

V "Ičku" ti jsou studenti k dispozici v úředních hodinách. Jinak tyto prostory slouží
jako sídlo studentského spolku Akademická unie a rodí se tu všemožné akce,
kterých se budeš moct účastnit. 

15

Praktické informace 
ke studentskému životu:
Studentské informační centrum
"Ičko"
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Praktické informace 
ke studentskému životu:
Menza

Když tě doběhne hlad, máš hned několik možností výhodné stravy v univerzitních
menzách. Je jen na tobě, kterou menzu si vybereš. 

Přímo v naší budově je Výdejna Z
Ráno si tady můžeš koupit snídani nebo jiné drobné občerstvení. Obědy pak od
11:30. 

V campusu na Zemědělské najdeš velkou menzu v budově X a pizzerii v budově O. 

Další menzy jsou součástí kolejí, tedy menza JAK na Kohoutové 5 a menza TAK na
Jana Babáka 3/5.

PLATBA
Platba probíhá kartou ISIC, na kterou si musíš nabít kredit. 

VÍCE INFORMACÍ
Aktuální jídelníček, ceny jídel a návod jak na dobití karty 
apod. nalezneš na stránkách SKM: skm.mendelu.cz/stravovani.

OBJEDNÁVKA
Jídlo si předem nemusíš objednávat. Jednoduše přijdeš a vybereš si, na co máš v tu
chvíli chuť. Na výběr bývají hotovky i minutky. Hlavní jídlo si můžeš doplnit polévkou
nebo salátem. 

Také tu je k dispozici mikrovlnka, pokud máš vlastní jídlo, které si chceš jen ohřát. 



Pokud nejsi z Brna a máš zájem o ubytování na koleji, tak si o ubytování požádej co
nejdříve. 

Přímo v naší budově jsou koleje Akademie, takže pokud budeš mít štěstí a dostaneš
ubytování zde, tak budeš moct chodit na výuku v papučích. 

Více informací k ubytování na kolejích najdeš na stránkách Správy kolejí a menz
(skm.mendelu.cz). 

17

Praktické informace ke
studentskému životu:
Koleje a ubytování

https://skm.mendelu.cz/27390-ubytovani
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Praktické informace ke
studentskému životu:
Karta ISIC

v menze - na kartu si budeš dobíjet kredit, ze kterého se ti bude odebrané jídlo

odečítat

v knihovnách - kartu je napoprvé potřeba bezplatně aktivovat v informačním

centru 

v budově A

při pohybu po kampusu tam, kde je vstup omezen

ke vstupu na koleje - za tímto účelem je na kartě nálepka se symbolem kolejí,

kterých se povolený vstup týká

ke vstupu do arboreta - ať už si tudy budeš jen krátit cestu do kampusu nebo

sem budeš chodit relaxovat

Karta ISIC je něco jako studentská občanka. 

Slouží tedy k identifikaci u vyučujících a při studiu ji budeš využívat v mnoha dalších

situacích:

Současně je karta ISIC mezinárodně uznávaným studentským dokladem, takže ji

využiješ i třeba k nákupu zlevněného jízdného, zvýhodněného vstupného apod. 

PLATNOST

Karta má omezenou platnost a po jejím uplynutí je nutné si na studijním oddělení 

zakoupit revalidační známku. 

A pozor, pokud máš třeba jinou ISIC kartu z jiné univerzity, tak ta u nás na MENDELU

neplatí! 

Nemůže sloužit jako tvoje identifikační karta, protože na ní nebude tvoje číslo

studenta. 

Nebudeš ji tak moct využít pro všechny výše uvedené případy. 
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Praktické informace ke
studentskému životu:
Knihovna

Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK)
Zde můžeš studovat, pracovat na společných projektech se spolužáky, máš tu k
dispozici kopírku, skener a tiskárnu. 
K dispozici ti jsou knihy z volného výběru k prezenčnímu studiu i k zapůjčení domů.
Před prvním zapůjčením je ale nutné se zaregistrovat.  Registraci provedeš ve
kterékoli univerzitní (MENDELU) knihovně. Registrace je zdarma. 

A kde knihovny a studovny najdeš?

Přímo v naší budově Z je jedna z nich. Tu budeš mít jednoznačně nejblíže. 
Další knihovny najdeš v budově A. 

Knihovna má k dispozici ONLINE KATALOG (katalog.mendelu.cz), kde nalezneš
informace o všech skriptech a časopisech. 
 

SKRIPTA
V suterénu budovy A si můžeš půjčit skripta. Pokud si je chceš koupit, tak prodejna
je v budově Q, také v suterénu. 

Informace o otevírací době, skriptech, která je možné zakoupit, a jejich cenách
najdeš na stránkách Univerzitního vydavatelství (uvis.mendelu.cz/article/objednavky-
skript). 

Sleduj také sociální sítě nebo nástěnku v UIS, protože starší studenti se občas
skript zbavují a ty je tak můžeš mít za lepší cenu. 

https://katalog.mendelu.cz/#!/
https://uvis.mendelu.cz/article/objednavky-skript


Naše univerzita má vlastní Centrum sportovních aktivit (csa.mendelu.cz), kde máš
širokou nabídku sportovního vyžití. 

Ať už preferuješ pohyb ve stylu body and mind nebo máš raději něco dynamičtějšího,
to pravé si tam najdeš. 
 
Některé sporty probíhají v tělocvičně na Jana Babáka 5, další
sportovní aktivity najdeš v jiných  sportovních halách po
celém Brně. 

Centrum sportovních aktivit také  každý rok připravuje letní 
a zimní výcvikové kurzy.

V rámci studia máš nárok na dva sporty zdarma. Po
vyčerpání budeš za sporty platit, ale ve srovnání s komerční
sférou to je za pár kaček.
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Praktické informace ke
studentskému životu:
Sport a volný čas

TRÉNUJEŠ VRCHOLOVĚ?

Pokud máš zájem o výkonnostní sport, tak tě
rádi uvítají ve Vysokoškolském sportovním
klubu. Najdeš zde sportovní oddíly pro
baseball, basketbal, florbal, kulturistiku,
orientační běh, sjezdové lyžování, stolní
tenis, tenis, volejbal a windsurfing. 

A i když raději sportuješ zcela po svém, tak v Brně máš
nespočet příležitostí. Nedaleko kampusu je park Lužánky, kde se
můžeš věnovat individuálnímu sportu nebo si zde protáhnout
tělo nějakou kolektivní hrou. Anebo je v blízkém i širokém okolí
velké množství fitness, jóga center a dalších cvičeben, kde si
určitě snadno vybereš. 

https://csa.mendelu.cz/


Součástí Akademické unie se můžeš stát i ty!
Budeš přímo v centru dění a mnoho se naučíš! 

KDE NAJDEŠ INFORMACE K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ?
 

reprezentační ples fakulty 
halloween
půlení semestru
hráškohraní
prvákoviny
akademické středy plné kvízů, cestovatelských přednášek, nebo filmových
zážitků

Spolek Akademická unie je volné sdružení studentů a akademických pracovníků
naší fakulty. Společnými silami se jeho členové snaží o zkvalitnění a zpestření
studentského života na FRRMS. 

Díky Akademické unii se můžeš těšit třeba na tyto akce:

Praktické informace ke
studentskému životu:
Studentský spolek
Akademická unie
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au_frrms@AU.FRRMSau.frrms.mendelu.cz

https://au.frrms.mendelu.cz/32953-stan-se-clenem-au
https://au.frrms.mendelu.cz/
https://www.facebook.com/AU.FRRMS/
https://www.instagram.com/au_frrms/
https://au.frrms.mendelu.cz/
https://au.frrms.mendelu.cz/
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obtíže spojené se studiem (poruchy soustředění, zvládání stresu, odkládání
studijních povinností…);
profesní záležitosti spojené se vstupem do praxe a uplatnění v ní;
problémy spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní poruchy,
užívání návykových látek…);
partnerské a rodinné problémy;
analýzu osobnostních předpokladů, kariérní koučink, konzultace životopisu či
motivačního dopisu;
sociálně právní a pracovně právní poradenství

rozvojové kurzy
semináře pro předcházení studijní neúspěšnosti
workshopy z oblasti kariérového poradenství
kurzy zaměřené na sebepoznání
besedy z oblasti zdravého životního stylu

Studentský život může přinést i stres, můžeš se dostat do potíží s organizací času,
mohou nastat problémy s partnerem či financemi nebo si začneš klást otázky, co 
s životem dále. 

Pro tyto případy tu máme Poradenské centrum (icv.mendelu.cz/ppc), kde můžeš
využít Individuální poradenství zaměřené na:

Také tu nalezneš plno kurzů, workshopů a skupinových aktivit:

Všechny služby jsou pro tebe ZDARMA. 
Tak nečekej, až ti případný problém přeroste přes hlavu!

Praktické informace ke
studentskému životu:
Poradenské centrum MENDELU

https://icv.mendelu.cz/ppc


specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
pohybovým postižením,
zrakovým postižením,
sluchovým postižením,
poruchou autistického spektra,
psychickým onemocněním,
chronickým somatickým onemocněním včetně 
narušených komunikačních schopností.

Jsme otevřeni i všem studujícím se specifickými potřebami, kterým nabízíme
poradenství a podpůrné služby. 

O KOHO SE JEDNÁ? O OSOBY SE:
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Praktické informace ke
studentskému životu:
Studenti se specifickými
potřebami

Služby nastavujeme dle individuálních potřeb každého studenta. Zároveň dbáme 
na to, aby nedocházelo ke snižování nároků studia. Studenti se specifickými potřebami
musí prokázat stejné znalosti a dovednosti, jako kdyby studovali ve standardním režimu.

Bližší informace naleznete na stránkách Poradenského centra (icv.mendelu.cz/ppc).

https://icv.mendelu.cz/ppc/studenti-se-sp
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Ještě jednou vítej na naší fakultě!

Přejeme ti snadnou adaptaci a hodně štěstí a spokojenosti při studiu!

Pokud budeš mít další otázky nebo cokoli k řešení, tak se prosím obrať na naše

studijní oddělení nebo na starší studenty. Pokud by se náhodou objevil závažný

problém, obrať se na některého z proděkanů či přímo na pana děkana. 

Jsme otevření řešit všechny tvoje otázky a nejasnosti! 



Změny a tiskové chyby vyhrazeny. 



Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
třída Generála Píky 2005/7
613 00 Brno - Černá Pole

 
Studijní oddělení
+420 545 136 121

studijni.frrms@mendelu.cz
 

www.frrms.mendelu.cz
www.studujbezhranic.cz


