
 

 

Mendelova univerzita v Brně   Ing. Petra Katolická    T +420 545 132 727 
Provozně ekonomická fakulta   Zemědělská 1 / 613 00 Brno   petra.katolicka@mendelu.cz 
 

:

Informace k zápisu do 1. ročníku magisterského navazujícího 
studia akademického roku 2022/2023 

Zápis do studia na Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen PEF 
MENDELU) bude probíhat v níže uvedených termínech:  

Datum Hodina Program/obor  Učebna 

01.07.2022 9:00 Účetnictví a daně Q03 

01.07.2022 9:00 Otevřená informatika Q02 

01.07.2022 9:00 
Ekonomika a management (prezenční forma),  
specializace ENMO 

Q01 

01.07.2022 11:00 Finance a investiční management Q03 

01.07.2022 11:00 
Ekonomika a management (prezenční forma),  
specializace ENFRP, ENEMOS, ENM, ENLZML 

Q01 

01.07.2022 13:00 Ekonomika a management (kombinovaná forma) Q02 

15.07.2022 9:00 Otevřená informatika Q02 

15.07.2022 9:00 Ekonomika a management (prezenční forma) Q01 

15.07.2022 10:00 
Finanční a investiční management a  
Účetnictví a daně 

Q03 

15.07.2022 13:00 Ekonomika a management (kombinovaná forma) Q02 

Pokud jste doposud nedodali úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu, je třeba doručit 
ji nejpozději 7 dnů před zvoleným termínem zápisu. Tato povinnost se netýká absolventů 
PEF MENDELU.  

Jaké jsou způsoby doručení ověřené kopie bakalářského diplomu? 
1. Poštou nebo osobně na adresu Studijní oddělení PEF MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 

BRNO. Studijní oddělení najdete v přízemí budovy Q. 
2. Elektronicky – musí se jednat o autorizovanou konverzi dokumentu do elektronické po-

doby, kterou zašlete na e-mail studijni@pef.mendelu.cz.  

Rozhodnutí o přijetí do studia obdržíte v den zápisu. V případě, že se nemůžete dostavit k zá-
pisu osobně, pošlete za sebe zástupce s plnou mocí (plná moc musí být úředně ověřená).  

Máte zájem o ubytování na kolejích? Informace naleznete na www.skm.mendelu.cz. Máte do-
tazy? Neváhejte nás kontaktovat na studijni@pef.mendelu.cz. 

Co donést k zápisu? 

3. Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). 
4. Vyplněné formuláře, které bude chtít potvrdit (např. sleva na jízdné, přídavky na dítě). 
5. Psací potřeby. 

 
Brno 6. června 2022 
Studijní oddělení PEF 


