VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

FARMACEUTICKÁ FAKULTA
Na Farmaceutické fakultě VFU Brno probíhá výuka také v anglickém jazyce
pro studenty – samoplátce.
Další informace o tomto studiu podá:
Mgr. Tereza Jůnová, studijní oddělení Farmaceutické fakulty VFU Brno
e-mail: pharmacystudy@vfu.cz, telefon: +420 541 562 804

INFORMACE O STUDIU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

#FarmacieBrno

Kontaktní informace a aktuality:
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
webové stránky: http://faf.vfu.cz/
FB: https://www.facebook.com/FarmacieBrno/
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VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

FARMACEUTICKÁ FAKULTA
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Kód a název studijního programu
Kód a název studijního oboru
Typ studijního programu
Forma studia
Standardní doba studia

M5206 – Farmacie
5206T004 – Farmacie
Magisterský (Mgr.)
Prezenční
5 let (10 semestrů)

Informace o přijímacím řízení





Vlasta Brodská, studijní oddělení Farmaceutické fakulty VFU Brno
E-mail: brodskav@vfu.cz
Telefon: +420 541 562 802
Aktuální informace: http://faf.vfu.cz/pro-uchazece/index.html

Přehled důležitých termínů
Den otevřených dveří
Termín pro podání přihlášek ke studiu
Řádný termín přijímacích zkoušek
Náhradní termín přijímacích zkoušek

1. 2. 2019
28. 2. 2019
11. – 13. 6. 2019
26. 6. 2019

Obecné informace o přijímacím řízení
 Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Farmacie je dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování přijímacího řízení, jehož součástí
je písemná přijímací zkouška k ověření znalostí a schopností uchazeče.
 Přihlášky přijímáme pouze elektronickou formou na adrese:
http://www.vfu.cz/uchazeci/eprihlaska/index.html

Administrativní poplatek za přijímací řízení







Výše poplatku: 500,- Kč za elektronickou přihlášku (papírový tiskopis nepřijímáme!)
Název banky: ČSOB Brno, Milady Horákové 6, Brno
Číslo účtu: 154568547/0300
Pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP
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.

Přijímací zkoušky
 Přijímací zkoušky jsou písemné z předmětů BIOLOGIE (40 otázek), CHEMIE (40
otázek) a FYZIKA (40 otázek) v rozsahu středoškolského učiva.
 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.

Obecné informace o studiu
Výuka v magisterském studijním programu Farmacie je organizována formou
přednášek, seminářů, cvičení a odborných praxí, po jejichž úspěšném zakončení
(zápočet, zkouška) získávají studenti příslušný počet kreditů. Nedílnou součástí studia
je praxe ve veřejných a nemocničních lékárnách (6 měsíců). Studium je ukončeno
obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
Profil absolventa magisterského studijního programu Farmacie představuje znalosti,
zkušenosti a dovednosti v oblasti přípravy a výroby léčiv a hodnocení jejich základních
požadovaných vlastností, farmakologie a farmakoterapie, právních, ekonomických a
etických zásad profese, lékové politiky, informační a konzultační činnosti, likvidace
biologicky aktivních látek, hodnocení vědeckých údajů týkajících se léčiv a spolupráce
s dalšími odborníky ve zdravotnictví. Absolvent magisterského studijního programu
Farmacie je odborně způsobilý k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta
v lékárnách, nemocnicích, příp. jiných zdravotnických zařízeních, v laboratořích
zdravotnického charakteru, v laboratořích pro výzkum, vývoj a kontrolu léčiv, ve
farmaceutických výrobních a distribučních společnostech, v akademické sféře a
v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, v řídících
strukturách zdravotnictví a v dalších souvisejících oblastech.
Absolventi magisterského studijního programu Farmacie, kteří získali akademický titul
„magistr“, mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor
farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“, uváděné před jménem). Fakulta 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).

