VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

FARMACEUTICKÁ FAKULTA
Na fakultě probíhá výuka též v anglickém jazyce pro studenty – samoplátce.
Další informace o tomto studiu podá:
Mgr. Dorota Egerlová, tel: 602 247 584, e-mail: pharmacystudy@vfu.cz
PharmDr. Marie Valentová, Ph.D., e-mail: valentovam@vfu.cz

* * *
PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE WEBOVOU STRÁNKU FAKULTY
http://faf.vfu.cz/
* * *

TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
NA FARMACEUTICKOU FAKULTU VFU BRNO

INFORMACE O STUDIU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Brno, říjen 2016

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Studium na FaF je koncipováno univerzálně. Absolventi studia Farmacie nacházejí
široké uplatnění v lékárnách i v ostatních odvětvích farmacie, např. ve výzkumu, hodnocení
a kontrole léčiv, ve farmaceutickém průmyslu a marketingu, školství apod.

Děkanát: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
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Kontaktní osoba: Dana Procházková
E-mail na studijní oddělení: prochazkovad@vfu.cz
Telefon na studijní oddělení: 541 562 802
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 3. 2. 2017 (pátek) v 10 a 13 hod. v posluchárně Pavilonu farmacie I.
(budova č. 44)

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: do 28. února 2017
TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: 13. – 15. června 2017
Aktuální informace: http://faf.vfu.cz/pro-uchazece/index.html

Administrativní poplatek:
500,- za přihlášku vyplněnou elektronicky (přihlášku na tiskopise SEVT nepřijímáme!)
Název banky: ČSOB Brno, Milady Horákové 6, Brno
Číslo účtu: 154568547/0300
Variabilní symbol: 33900
Specifický symbol: na základě přijetí e-přihlášky Vám bude vygenerován jedinečný
platební předpis. Platbu za e-přihlášku proveďte prosím přesně dle tohoto předpisu.
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

OBECNÉ INFORMACE O FAKULTĚ
Farmaceutická fakulta (dále FaF) je jednou ze tří fakult VFU Brno. V akademickém roce
2017/2018 budou přijímáni uchazeči o studium na FaF v magisterském studijním programu
Farmacie, formě prezenční. Studium na FaF má standartní rozsah 10 semestrů. Výuka je
organizována formou přednášek, seminářů, cvičení a praktických stáží, po jejichž
úspěšném zakončení (zápočet, zkouška) získávají studenti příslušný počet kreditů.
V prvních čtyřech semestrech si studenti upevňují a rozšiřují znalosti základních
přírodovědných a lékařských předmětů v rozsahu potřebném pro pochopení specifik
farmaceutických disciplín. Nedílnou součástí studia je praxe ve veřejných a nemocničních
lékárnách (6 měsíců). Studium je ukončeno obhájením diplomové práce a státní
závěrečnou zkouškou. Symbolickým zakončením studia je slavnostní promoční akt spojený
s předáním diplomu magistra (Mgr.).

FaF dále uskutečňuje doktorský studijní program Farmacie v pěti oborech studia. Po
úspěšné obhajobě disertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky se studentovi
přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).
Absolventi doktorského studijního programu Farmacie získávají vědeckou kvalifikaci
pro samostatné vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje.
Absolventi magisterského studijního programu Farmacie, kteří získali akademický titul
„magistr“, mohou vykonat státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní
práce. Po jejím vykonání se uděluje akademický titul „doktor farmacie“ (ve zkratce
„PharmDr.“ uváděné před jménem).

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání a absolvování přijímacího řízení,
jehož součástí je přijímací zkouška k ověření znalostí a schopností uchazeče.
Přihlášky přijímáme pouze elektronickou formou na adrese:
http://www.vfu.cz/uchazeci/eprihlaska/index.html

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky jsou písemné, formou písemných otázek z předmětů biologie (40
otázek), chemie (40 otázek) a fyziky (40 otázek), v rozsahu učiva pro střední školy
a gymnázia. Správná odpověď za každou otázku je hodnocena 1 bodem. Za písemné
zkoušky lze získat maximálně 120 bodů. Na vypracování je stanoven časový limit 120
minut.
Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazečům zaslána nejpozději čtyři týdny před jejím
konáním. K přijímací zkoušce budou uchazeči zváni na příslušný den podle abecedy.
Přijímací řízení je výběrové, přijímá se limitovaný počet uchazečů.
Okruhy otázek pro přípravu k přijímacím zkouškám jsou k dispozici na internetové
stránce fakulty http://faf.vfu.cz/pro-uchazece/index.html.

