ČASTO KLADENÉ DOTAZY A ODPOVĚDI
TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ VFU BRNO

Termín přijímacích zkoušek: 13. – 15. června 2017
K přihlášce:
1. Je možné použít i papírovou přihlášku?
Ne, přijímáme pouze elektronickou formu na adrese: http://eprihlaska.vfu.cz/
2. Dá se poukázat manipulační poplatek ze Slovenska?
Ano, manipulační poplatek lze bezhotovostně uhradit i ze Slovenska. V každém případě
doporučujeme při platbě ze zahraničí si uchovat kopii platebního příkazu/složenky a zaslat je
na studijní oddělení v případě, že se platba v e-přihlášce nezaeviduje.
Nezapomeňte uhradit takovou částku, aby po kurzovém přepočtu nebyla výsledná částka nižší
než požadovaná v Kč a platbu provést pod správným variabilním symbolem a specifickým
symbolem.
3. Moje banka vyžaduje vaše IBAN číslo
V rámci EU se při mezinárodním styku používá forma IBAN.
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547
SWIFT (BIC): CEKOCZPP
4. Vyžadujete potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu na VŠ?
Ne.
5. Poplatek za přijímací řízení jsem zaplatil(a) již před několika dny, ale v mé e-přihlášce je
stále uvedeno, že přihláška není zaplacena. Co mám dělat?
Přijetí a zaevidování poplatku za přijímací řízení může trvat až 20 dnů. Trvá-li déle, kontaktujte
nás s uvedením veškerých údajů k vaší platbě (nejlépe naskenované potvrzení o zaplacení)
spolu s univerzitním číslem vaší přihlášky.
6. Uzavření sběru přihlášek:
Novou e-přihlášku si můžete založit nejpozději o půlnoci dne 28. 2. 2017.
7. Som zo Slovenska, mám v e-prihláške ako strednú školu vybrať "zahraniční školy" alebo
ako to mám urobiť?
Ano, uchazeči ze Slovenska v přihlášce musí uvést, že se hlásí ze zahraniční školy.
8.

Musím v e-přihlášce vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
Ano. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat.
Doporučujeme také uvádět takový kontaktní e-mail, který pravidelně sledujete.

9. Co se stane s mými osobními údaji?
Sbírané údaje se použijí pro zavedení vaší osoby do Informačního systému školy. Pokud
děkanát přihlášku nepotvrdí (typicky proto, že nepřišla platba, šlo zřejmě o nějaký testovací
pokus), budou údaje na konci přijímacího řízení smazány. S osobními i dalšími údaji se
nakládá ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů – databáze informací o vás samozřejmě
nebude předána jinému subjektu než škole, apod.

K přijímací zkoušce:
1. Je možné si na Farmaceutické fakultě zakoupit testy, modelové otázky k přijímacím
zkouškám?
Farmaceutická fakulta modelové otázky nevydává. Okruhy otázek pro přípravu k přijímací
zkoušce viz http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/index.html
Vzorový test viz http://faf.vfu.cz/pro-uchazece/zverejneni-prubehu-prijimaciho-rizeni-2016.pdf
2. Je možné být přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?
Ne.
3. Doporučená literatura
Učebnice biologie, učebnice chemie, učebnice fyziky v rozsahu učiva na střední škole.
4. Typy otázek k přijímacím zkouškám
Celkem 120 otázek (40 biologie + 40 chemie + 40 fyzika)
Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna z nabídnutých odpovědí je
správná. Některé formou písemných slovních odpovědí.
Za správnou odpověď získáte 1 bod, za nesprávnou se bod neodečítá.
5. Kolik budu mít času na vypracování otázek?
Test se nedělá po částech, takže během 120 minut, které máte na jeho vypracování, můžete
otázky řešit v libovolném pořadí a vracet se ke kterékoliv z nich.
6. Mohu si během vypracovávání otázek dojít na WC?
Ne, nemůžete. Na toaletu si dojděte před začátkem vypracovávání testu, během něj již
nesmíte opouštět své místo.
7. Som zo Slovenska, budem mať otázky preložené do slovenčiny?
Ne, nebudete. Hlásíte se na českou vysokou školu, musíte tedy vykonat přijímací zkoušky
v češtině.
8. Co vše mám mít s sebou při přijímací zkoušce?
Postačí vám mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Dále
uchazečům doporučujeme, aby s sebou měli hodinky (ne na mobilním telefonu, telefony musí
být vypnuté) a láhev s nealkoholickým nápojem. Psací potřeby (modré propisovací pero).
Vlastní papír si nosit nemusíte, používat jej nesmíte. Poznámky a výpočty si můžete dělat
přímo na volný list v testu.
9. Nenosím hodinky, jsem zvyklý(á) sledovat čas na mobilu. Při přijímací zkoušce budu
potřebovat vědět, kolik času mi zbývá. Opravdu nesmím jenom pro tento účel nechat svůj
mobil ležet na lavici?
Ne, není to možné. Mobilní telefony musí být při přijímací zkoušce vypnuté (nestačí jen
vypnout zvuk) a není možné je nechat ležet na lavici. Doporučujeme vzít si s sebou
náramkové hodinky.

Ostatní:
1. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu, pořádá VFU Brno nějaký?
Informace o přípravném kurzu včetně možnosti přihlášení na tento kurz naleznete na
http://www.vfu.cz/studium/icvi/kurz-pro-zajemce-o-studium-na-vfu.html
2. Kvůli termínu přijímacích zkoušek budu muset do Brna přijet o den dříve, zajišťuje VFU
Brno nějaké ubytování pro uchazeče o studium?
Na webu http://www.vfu.cz/studium/ubytovani-koleje/index.html najdete informace o ubytování
a kolejích VFU Brno. Kontaktní osoba: Helena Jemelková, kolejevfu@vfu.cz, 541 56 1011

3. Náhradní termín konání přijímacích zkoušek: 26. 6. 2017
Pokud se nemůže uchazeč z vážných, zejména zdravotních, a hodnověrně doložených
důvodů dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud se nejpozději do tří dnů
konání přijímací zkoušky omluví a doloží lékařské potvrzení, muže mu být umožněno konání
zkoušky v náhradním termínu.
4. Bohužel se nemohu zúčastnit přijímací zkoušky, bylo by možné vrátit poplatek?
Manipulační poplatek bohužel není možné vrátit. Neúčast na přijímacím řízení není důvodem
k navrácení poplatku.
5. Omylem jsem zaplatil(a) nižší částku, než je nutné k uhrazení poplatku za přijímací řízení.
Stačí doplatit zbylé peníze, nebo musím zaplatit celou částku znovu?
Stačí doplatit zbylé peníze a platbu provést pod správným variabilním symbolem
a specifickým symbolem.
6. Jakým způsobem mám uhradit poplatek za přijímací řízení?
Způsob úhrady je na vás. Můžete zaplatit složenkou, bankovním převodem na pobočce
banky, bankovním převodem prostřednictvím internetového bankovnictví, nebo osobně na
kterékoliv pobočce ČSOB. Důležité je správně uvést číslo účtu 154568547/0300, variabilní
symbol 33900; POZOR, též individuální specifický symbol, který vygeneruje e-přihláška.
7. Je možné studovat Farmaceutickou fakultu VFU Brno při zaměstnání?
Farmaceutická fakulta VFU Brno uskutečňuje pouze denní (prezenční) studium.
8. Platby za studium
najdete viz http://www.vfu.cz/studium/informace-pro-studenty/stipendia/index.html
9. Uznávání zkoušek absolvovaných na jiné VŠ
Student (pokud budete přijat(a) a zapíšete se do studia) si žádá o uznání zkoušek
absolvovaných na jiné VŠ, které mají ekvivalent u nás.
najdete ve Studijním a zkušebním řádu, čl. 14 a Opatření děkana č. 2/2016
http://faf.vfu.cz/studium/magisterske-studium/rad_stud_mgr.pdf
http://faf.vfu.cz/studium/magisterske-studium/pokyny-pro-uznavani-predmetu-absolvovanychv-predchozim-studiu.pdf

10. Nenašel(a) jsem odpověď na svoji otázku nebo potřebuji zaslat sdělení.
Pokud jste nenašel(a) odpověď na svůj dotaz, obracejte se s veškerými dotazy či sděleními
o přijímacím řízení přímo na studijní oddělení Farmaceutické fakulty (kontakt:
prochazkovad@vfu.cz, 541 56 2802, 541 56 2803).
V případě dalších Vašich dotazů se nás obraťte, rádi je zodpovíme.

