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Ubytovací stipendium

Ubytování a stravování na naší univerzitě je zajišťováno Správou Kolejí a Menz. Podrobné informace
o platbách, nabíjení stravovacího konta a dalším využití služeb najdeš přehledně uvedené na
odkazech níže:

Stravování: https://skm.mendelu.cz/stravovani/28561-pro-studenty.
Ubytování: https://skm.mendelu.cz/ubytovani/27990-pro-studenty.

POZOR! Pokud jsi ubytovaný na našich kolejích a neprovedeš platbu kolejného včas, tak se Ti budou
strhávat finanční prostředky ze stravovacího konta.

Nárok na ubytovací stipendiummáš pouze po splnění podmínek dle Stipendijního řádu MENDELU:

● jsi studentem bakalářského studijního programu vprezenční formě studia,
● studuješ v prvním studijním programu, nebo jsi přestoupil z jednoho studijního programu do
jiného a předchozí studium ti bylo uznáno,

● nepřekročil si standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani vžádném ze
souběžně studovaných studijních programů,

● nejsi studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci a mezinárodních smluv,
● nejsi studentem na zahraniční cestě v programech mobilit uskutečňovaných na univerzitě,
s výjimkou zahraničních cest nepřesahujících 14 dnů v kalendářnímměsíci,

● nemáš trvalé bydliště v okrese, v němž v rozhodném období akademického roku studuješ.

Stipendijní řád nalezneš na: https://www.pef.mendelu.cz/vnitrni-predpisy-a-dalsi-vnitrni-normy.
V případě splnění podmínek si o toto stipendiummusíš požádat v UIS – Portál studenta.

Poplatek za komunální odpad

Nezapomeň, pokud nemáš trvalý pobyt v Brně nebo nejsi občanem České republiky a pobýváš tady
déle než 3 měsíce, tak máš povinnost se přihlásit k platbě poplatku za místní komunální odpad. Vše
potřebné nalezneš zde: https://www.brnoid.cz/cs/odpady.

A aby to nebylo tak jednoduché, tak pokud akademik zastává nějakou akademickou funkci, je
zvykem jej oslovovat touto funkcí. Tedy například pane řediteli, pane děkane, nebo paní rektorko.

Dostala se Ti do rukou kartička, která Tě provede základními informacemi ohledně studia na naší
univerzitě.

Správa Kolejí a Menz (SKM)

Titul Kde se píše? Jak oslovovat?
Bc. bakalář/ka před jménem pane bakaláři / paní bakalářko
Mgr. magistr/a před jménem pane magistře / paní magistro
Ing. magistr/a před jménem pane inženýre / paní inženýrko
Ph.D. doktor/ka za jménem pane doktore / paní doktorko
Dr. doktor/ka před jménem pane doktore / paní doktorko
CSc. kandidát/ka věd za jménem pane doktore / paní doktorko
RNDr. doktor/ka přírodních věd před jménem pane doktore / paní doktorko
PhDr. doktor/ka filosofie před jménem pane doktore / paní doktorko
doc. docent/ka před jménem pane docente / paní docentko
prof. profesor/ka před jménem pane profesore / paní profesorko

Jak oslovovat na akademické půdě?

Ze začátku budeš mít asi největší problém s tím, jak oslovovat své vyučující. Titul, který člověk
získal na akademické půdě, je výsledkem práce, která není snadná, proto umět člověka správně
oslovit je docela důležitá součást života na univerzitě.

Pamatuj na to, že vždy se používá oslovení pomocí nejvyššího dosaženého titulu. V tabulce níže
je máš přesně takhle seřazené až po profesora, který je na univerzitě nejvýše postaveným
akademikem.

https://skm.mendelu.cz/stravovani/28561-pro-studenty
https://skm.mendelu.cz/ubytovani/27990-pro-studenty
https:// https://www.pef.mendelu.cz/vnitrni-predpisy-a-dalsi-vnitrni-normy
https://www.brnoid.cz/cs/odpady
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IT služby na MENDELU

Základní služby, které na MENDELUmáš k dispozici je využití bezdrátové sítě Eduroam (Wi-Fi
připojení), studentské kolejní sítě. Co určitě oceníš, jsou služby Office 365 a mnohé jiné.

Více o těchto službách i o postupech na instalaci nalezneš na: https://oit.mendelu.cz/24946-podpora.

Studentská komora Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně
(SK AS PEF MENDELU)

Studentská komora Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně je tvořena zástupci
studentů v AS MENDELU, tzv. studentští senátoři, mají možnost proniknout hlouběji do
každodenního chodu univerzity a podílet se tak na jejím rozvoji.

Neúčastní se pouze zasedání senátu, příslušných komisí a akademické obce, ale prosazují
studentské zájmy a jejich úhel pohledu i mimo jednání senátu univerzity. Reprezentují univerzitu na
celorepublikové úrovni ve Studentské komoře Rady vysokých škol České republiky, spolupracují se
studentskými zástupci brněnských univerzit na společných aktivitách a přispívají ke studentskému
životu na univerzitě.

Studentským senátorem se můžeš stát i Ty v případě zvolení v řádných či doplňujících volbách.

Facebook SK AS MENDELU:@studentimendel.

Erasmus Student Network MENDELU Brno (ESN)

Erasmus Student Network je mezinárodní studentská organizace, která se věnuje zahraničním
studentům na univerzitě. Organizují akce, chodí na výlety, sportují, vzdělávají se, mluví všemi jazyky
a hlavně tvoří jeden tým!

Jak se k ESN přidat?

Staň se BUDDYm: Budeš prvním kontaktem pro zahraničního studenta v Brně – ukážeš mu, kde je
fakulta, kde sa dá dobře najíst a zodpovíš mu otázky, které ho budou zaujímat. A kdo ví – možná Ti to
jednou ve Tvé vysněné zemi oplatí.

Staň se ČLENEM TÝMU: Buď v centru dění a podílej se na každodenním životě zahraničních
studentů. Můžeš se zapojit do více oblastí jako je event management, grafika, HR, finance,
sponsoring a další. Samozřejmě, zkusit si můžeš vše a tak získat co největší rozhled a zejména zjistit
co Tě nejvíce baví!

Facebook ESN MENDELU Brno:@esnmendelu.

Centrum Sportovních aktivit (CSA)

CSA nabízí širokou nabídku sportovních aktivit, které si během studia můžeš zapsat prostředníctvím
UIS. Za své studium si můžeš zapsat až dva sporty zdarma. První z nich Ti bude započten jako
volitelný předmět za 1 kredit. V případě zápisu dalších sportů pak zaplatíš částku 420 Kč za jeden
sport na celý semestr. Při zápisu sportu se od Tebe vždy očekává pravidelná docházka. Všechny
dostupné sporty jsou uvedeny v UIS – Katalog předmětů.

Pokud chceš za sport získat 1 kredit, registruj si a zapiš si předmět „KRED Sport - kredit” paralelně
se zapsaným sportem dle Tvého výběru.

CSA pro studenty každý rok připravuje i několik letních a zimních výcvikových kurzů.

Veškeré potřebné informace a kompletní seznam aktivit a kurzů nabízených Centrem sportovních
aktivit nalezneš na: http://csa.mendelu.cz/.

Facebooková stránka CSA:@CSA.MENDELU.

Poradenské a profesní centrum (PPC)

PPC pořádá rozvojové a vzdělávací kurzy a semináře s nejrůznější tématikou. Dále poskytuje
individuální psychologické, studijní, kariérové a další typy poradenství.

Činnosti PPC jsou pro studenty i zaměstnance naší univerzity zcela zdarma.

Také zajišťuje pomoc studentům se specifickými potřebami.

Více na: http://icv.mendelu.cz/ppc.

Facebooková stránka PPC:@poradenstvi.mendelu.

Lékařské služby

Univerzita má svou univerzitní lékařku, která pečuje o studenty i zaměstnance. V případě
zdravotních potíží se na ni můžeš obrátit.

Kontakt: MUDr. Ladislava Cechová,
Trávníky 1566/10, 613 00 Brno - Černá Pole,
Tel.: 545 211 556

Akademický senát univerzity

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně (AS MENDELU) schvaluje různé záležitosti podle
zákona o Vysokých školách (např. výroční zprávu a rozpočet univerzity a další) a diskutuje
o současných výzvách a problémech fakulty.

AS MENDELU se skládá ze čtyř zástupců akademických pracovníků a dvou zástupců z řad studentů
každé univerzity.

Více informací na: https://senat.mendelu.cz/.

Každá fakulta má pak ještě svůj fakultní akademický senát.

Knihovnické a informační služby Ústavu vědecko-pedagogických informací
a služeb (ÚVIS)

Na stránce https://uvis.mendelu.cz/icuk-aktuality nalezneš informace o otevírací době knihoven
a studoven, o nabízených službách a dalších prostorách k využití. Pro půjčování knih a časopisů je
nutná bezplatná registrace, která platí po celou dobu studia. Registrovat se lze v knihovně nebo
v informačním centru v budově A.

Knihovní katalog: https://katalog.mendelu.cz/.

Elektronické informační zdroje:
http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje.

Knihovní řád: http://uvis.mendelu.cz/knihovni-rad.

Rezervace týmových nebo individuálních studoven a seminární místnosti:
http://uvis.mendelu.cz/rezervace-studoven-knihovny-a.

Prodejna skript: http://uvis.mendelu.cz/prodejna-skript.

Facebooková stránka ÚVIS:@icuk.mendelu.
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