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Pozvánka k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity (FF MU) pro akademický rok 2019/2020 

program Psychologie 

 
Váţená paní, váţený pane,  
 
na základě Vaší přihlášky do navazujícího magisterského studia Vás zveme k přijímací zkoušce na 
navazující magisterský program Psychologie na Filozofické fakultě MU. Přesný termín a místo konání 
přijímací zkoušky naleznete v následující tabulce. K oborovému testu jste zván/a podle počátečních 
písmen Vašeho příjmení.  
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán, o mimořádný termín mohou poţádat pouze 
uchazeči, kteří v daném roce v době konání přijímacích zkoušek ukončují vysokoškolské studium v 
zahraničí nebo kteří v den konání přijímací zkoušky konají státní závěrečné zkoušky na vysoké škole 
(je nutné doloţit potvrzení).   
 
U přijímací zkoušky je nezbytné předloţit číslo přihlášky a platný doklad totožnosti (občanský 
průkaz nebo pas). 
 
Přijímací zkouška má dvě části - oborový test (v délce trvání 45min) a ústní pohovor. Ústního 
pohovoru se zúčastní pouze uchazeči, kteří uspěli v oborovém testu. Obě části přijímací zkoušky se 
konají ve stejný den. 
 

Rozdělení uchazečů 
do skupin 

Termín  
 Čas 

(oborový 
test) 

Místo konání (Brno) 

A - H 

20. června 
2019 

8:00 
počítačová učebna B2.33 (budova B2, 2. podlaţí, 
Arna Nováka 1) 

Ch - K 9:00 
počítačová učebna B2.33 (budova B2, 2. podlaţí, 
Arna Nováka 1) 

L - O 8:00 
počítačová učebna L11 (budova L, 1. podlaţí, 
Veveří 28) 

P - S 9:00 
počítačová učebna L11 (budova L, 1. podlaţí, 
Veveří 28) 

Š - U 8:00 
počítačová učebna G02 (budova G, suterén, 
Gorkého 7) 

V - Ţ 9:00 
počítačová učebna G02 (budova G, suterén, 
Gorkého 7) 

 
Výsledek oborového testu Vám bude sdělen po jeho ukončení v místě jeho konání, a to pověřenou 
osobou, která bude provádět dozor u oborového testu. 
 
Uchazeči, kteří uspěli v oborovém testu, se dostaví k ústnímu pohovoru na Psychologický ústav FF 
MU, budova C, 5. podlaţí, Arna Nováka 1, Brno. Přijímací pohovory budou probíhat od 9:00 hod. 
 
U pohovoru předkládá uchazeč komisi diplom z bakalářského studia psychologie (včetně diploma 
supplement), autoreferát své bakalářské práce, seznam prostudované odborné literatury a ţivotopis. 
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Bodové hodnocení přijímací zkoušky naleznete v e-přihlášce do deseti dní od konání přijímací zkoušky. 
 
Výsledek přijímacího řízení (návrh na přijetí /rozhodnutí o nepřijetí) bude zveřejněn v e-přihlášce po 
zasedání přijímací komise FF MU a to nejdříve od 1. července 2019. 

 
                                                                                                                                  

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.  
proděkan pro přijímací řízení a rozvoj 

studijních programů                                                                                                                                 


