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Filozofická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Své brány otevřela
prvním studentům dva roky po založení univerzity, v roce 1921. Od té doby je nejen významným
centrem humanitního vzdělávání, vědy, výzkumu a vývoje, ale také institucí, která se aktivně podílí
na formování kulturního života města a regionu.
Absolventi FF MU se uplatňují v kulturních, paměťových a vzdělávacích institucích, ve státní
správě, sdělovacích prostředcích, v neziskovém i soukromém sektoru. Po absolvování
doplňujícího pedagogického studia nebo navazujícího magisterského studia učitelství mohou naši
absolventi působit rovněž jako učitelé středních škol. Nejschopnější z nich najdou uplatnění ve
vědeckých ústavech nebo jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci vysokých škol a univerzit.
„Humanitní vzdělání má zásadní význam pro to, aby byl člověk
schopný orientovat se v dnešním komplikovaném světě.“
prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan FF MU

Web FF MU: www.phil.muni.cz
Web FF MU pro uchazeče: www.phil.muni.cz/uchazeci
Facebook FF MU: www.facebook.com/phil.muni.cz
Instagram FF MU: www.instagram.com/muni_ff
Web MU: www.muni.cz
Web MU pro uchazeče: www.muni.cz/uchazeci
Facebook MU: www.facebook.com/studujnamuni
Celouniverzitní kontaktní adresa pro uchazeče: prihlaska@muni.cz
Korespondenční adresa
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Studijní oddělení – přijímací řízení
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel.: +420 549 49 7231 (bakalářské programy), +420 549 49 3172 (navazující magisterské a
doktorské programy), +420 549 49 8539 (ověřování zahraničního vzdělání)
e-mail: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz

Proděkan pro přijímací řízení: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
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Termíny pro podání přihlášky
Bakalářské studium


1. 11. 2021 – 28. 2. 2022

Navazující magisterské a doktorské studium


1. 1. – 30. 4. 2022 (začátek studia podzim 2022)



1. 8. – 30. 11. 2022 (začátek studia jaro 2023)

Dny otevřených dveří


21. – 22. 1. 2022

Přijímací zkoušky
Test studijních předpokladů


23. – 24. 4. 2022

Oborové zkoušky FF MU


Bakalářské programy: 22. – 25. 4. 2022



Navazující magisterské programy: červen 2022



Doktorské programy: červen – září 2022

Vyrozumění o výsledku


do měsíce od data konání přijímací zkoušky

Zápisy do studia


červenec 2022



září 2022 (náhradní termín)
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Formy studia
Prezenční forma studia umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na přednáškách,
seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.
Kombinovaná forma studia je kombinací prezenční a distanční formy studia, umožňuje studium
s využitím informačních prostředků bez pravidelné účasti na výše uvedených vzdělávacích
aktivitách.

Studijní program
Studijní program je základním rámcem každého vysokoškolského studia. Je to například Český
jazyk a literatura, Psychologie nebo Historie.

Typy studijních programů
Bakalářské studium


pro uchazeče s maturitou



standardní délka studia 3 roky



získaný titul Bc.



lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu

Navazující magisterské studium


pro absolventy bakalářského, případně magisterského studia



standardní délka studia 2 roky



získaný titul Mgr.



lze pokračovat v doktorském studiu

Doktorské studium


pro absolventy magisterského studia



standardní délka studia 4 roky



získaný titul Ph.D.

Seznam aktuálně otevíraných studijních programů na MU s uvedením jejich typu, formy výuky
a standardní doby studia je k dispozici na adrese www.phil.muni.cz/uchazeci nebo
v e-přihlášce na www.is.muni.cz/prihlaska.
Zachycují jej také tabulky 1–4 v příloze.

Studijní plán
Studium zvoleného studijního programu se uskutečňuje prostřednictvím studijních plánů, které si
uchazeč zvolí. Jedná se vlastně o souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů
a volitelných předmětů. Studijní plán může mít trojí podobu: jednooborové studium, jednooborové
studium se specializací, sdružené studium hlavního a vedlejšího oboru.
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Jednooborové studium
Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů,
které si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Oproti studiu se
specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve výběru povinně volitelných
i volitelných předmětů.
Kreditů celkem

Povinné a povinně volitelné
předměty

Bakalářské studium

180 kreditů

více než 135 kreditů

Navazující magisterské studium

120 kreditů

více než 90 kreditů

Jednooborové studium se specializací
Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro
specializaci, které dále prohloubí znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více
specializací, studovat je možné jen jednu z nich, například v rámci Ruských studií buď Ruská
kulturní studia, nebo Ruštinu pro společenskou praxi.
Kreditů celkem

Společná část

Předměty specializace

Bakalářské studium

180 kreditů

90–120 kreditů

60–90 kreditů

Navazující magisterské
studium

120 kreditů

60–80 kreditů

40–60 kreditů

Sdružené studium
Sdružené studium tvoří kombinace hlavního oboru a vedlejšího oboru, který je součástí jiného
studijního programu. Kombinovat hlavní a vedlejší obory lze v rámci FF víceméně volně, mezi
fakultami existují pouze vybrané kombinace. Možné varianty a kombinace najdete v detailu
každého programu na webu pro uchazeče a v e-přihlášce.
Do zrcadlových kombinací hlavního a vedlejšího plánu není možné podat přihlášku (tzn. nelze se
hlásit do sdruženého studia XY a zároveň YX). Možnost sdruženého studia XY a YZ bude
umožněna. V rámci sdruženého studia také nelze kombinovat hlavní a vedlejší plán s nestejnými
formami studia (prezenční a kombinované studium).
Sdružené studium na Masarykově univerzitě je takzvaně asymetrické, což znamená, že se liší
objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu (v hlavním je víc předmětů, končí obhajobou
diplomové práce).
Kreditů celkem

Hlavní obor

Vedlejší obor

Bakalářské studium

180 kreditů

120 kreditů

60 kreditů

Navazující magisterské
studium

120 kreditů

80 kreditů

40 kreditů
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Učitelské studium
Učitelství (na FF se týká pouze navazujících magisterských programů) vychází ze sdruženého
studia, ovšem nerozlišuje mezi oborem hlavním a vedlejším – studium je symetrické, oba obory
jsou chápány jako stejně důležité.
Student může psát kvalifikační práci v obou aprobacích.
Pro uchazeče hlásícího se do učitelského studijního programu jsou jeho tři preferované kombinace
(viz níže) určující. V případě, kdy by se nedostal do svých zvolených kombinací, resp. aprobací,
nebude mu nabídnuta žádná jiná kombinace a rozhodnutí o přijetí bude zamítavé.



Podává se elektronicky na adrese www.is.muni.cz/prihlaska.



Počet podaných přihlášek: Do každého studijního programu může uchazeč podat právě
jednu přihlášku. Celkový počet přihlášek není omezen.



Poplatek za jednu přihlášku činí 600 Kč (informace k platbě v e-přihlášce).



Preference studijních plánů a jejich změny:





Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např.
současně hlavní/vedlejší studijní plán a studijní plán se specializací), může uchazeč
v přihlášce označit až 3 studijní plány v pořadí dle svých preferencí.



Každá kombinace hlavního a vedlejšího plánu se započítává zvlášť, tedy jako
samostatná preference.



V rámci studijního programu se lze hlásit do prezenční i kombinované formy
současně. Tato možnost se započítává jako samostatná preference.



Varianty studijních plánů a jejich preference v rámci programu lze měnit do
28. 2. 2022.

Vzhledem k tomu, že uchazeč může být do jednoho studijního programu přijat pouze
jednou, doporučuje se uchazečům pečlivě zvážit pořadí preferencí studijních plánů.
Maturitní vysvědčení neposílá uchazeč předem, úředně ověřenou kopii odevzdá až
u zápisu do studia (červenec, případně září 2022).
Přihlášky do navazujících magisterských programů:
Některé navazující magisterské studijní programy jsou určeny pouze pro absolventy
bakalářského studia stejného nebo obsahově příbuzného studijního oboru. V případě
přihlášky do sdruženého studia je nutné splnit podmínky pro podání přihlášky zároveň do
hlavního i vedlejšího studijního plánu. Podmínky pro podání přihlášky pro jednotlivé
programy jsou zveřejněny na webu FF MU v části Podmínky přijetí – Komu je program
určen.



Uchazeči se zdravotním omezením nebo specifickými poruchami učení požádají
o pomoc středisko Teiresiás e-mailem (prihlaska@teiresias.muni.cz) a svou žádost zaznačí
i v e-přihlášce. Více informací na www.teiresias.muni.cz/studium/prijimaci-rizeni.
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Přijímací zkouška na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity může mít tyto formy:
a) Test studijních předpokladů (TSP)
b) oborová zkouška (ústní nebo písemná)
c) posouzení předem elektronicky zaslaných podkladů pro přijímací řízení (motivační
dopis, dramaturgická analýza textu, bakalářská či oborová práce s posudky,
strukturovaný životopis, soupis publikační činnosti, projekt disertační práce atd.)
d) talentová zkouška
e) prominutí přijímací zkoušky (viz níže)



Přijímací řízení může být realizováno v prezenční i distanční (online) podobě.



FF MU nepřihlíží k výsledkům Národních srovnávacích zkoušek Scio.



Podrobné informace k průběhu přijímací zkoušky a kritéria hodnocení k dispozici na
webu www.phil.muni.cz/uchazeci vždy v detailu daného programu.



Nabídka přípravných kurzů: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/phil/

Obecné informace o přijímacích zkouškách
Test studijních předpokladů


Test studijních předpokladů (týká se pouze uchazečů o bakalářské studium) organizuje
Rektorát Masarykovy univerzity. Uchazeč absolvuje tento test pouze jedenkrát, výsledek je
relevantní pro přijímací řízení na kteroukoli fakultu MU, která TSP požaduje.



Termín TSP: sobota a neděle 23. a 24. dubna 2022



Další informace k TSP včetně ukázek starších testů k dispozici na adrese:
http://www.muni.cz/tsp.

Hodnocení přijímací zkoušky


U všech oborových přijímacích zkoušek je stanovena minimální hranice pro prospěch u
přijímací zkoušky (nejnižší počet bodů). Hranice pro prospěch mohou být s přihlédnutím
k aktuálním kapacitám ústavů v době přijímacích zkoušek sníženy. Minimální hranicí pro
prospěch u přijímacích zkoušek u všech programů je 30 % z celkového hodnocení.
Jednotlivé programy mohou nastavit vyšší hranici.



Uchazeči, kteří u oborových zkoušek či TSP uspějí, budou zařazeni do pořadí pro přijetí ke
studiu na základě výsledků oborových zkoušek či TSP.



V případě, že počet uchazečů, kteří uspěli u přijímací zkoušky, převýší kapacitní možnosti
programu, budou ke studiu přijati ti uchazeči, kteří u oborových zkoušek či TSP dosáhnou
lepších výsledků. Ostatní uchazeči v pořadí obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
z kapacitních důvodů.



Další kritéria hodnocení přijímacích zkoušek jsou zcela v kompetenci jednotlivých ústavů,
kateder, seminářů.
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Pozvánka k přijímací zkoušce


Pozvánky k TSP rozesílá Rektorát MU.



Pozvánky na oborové přijímací zkoušky FF rozesílá Studijní oddělení FF MU podle
harmonogramu.

Mimořádný termín přijímací zkoušky


Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán. O mimořádný termín mohou požádat
pouze uchazeči, kteří v daném roce v době přijímacích zkoušek ukončují střední školu
v zahraničí nebo kteří v den konání přijímací zkoušky skládají maturitní zkoušku a předloží
fakultě potvrzení ředitele školy, kde maturují, nebo uchazeči, kteří konají v den přijímací
zkoušky státní závěrečné zkoušky na vysoké škole (uchazeči o navazující studium v tomto
případě předloží potvrzení vysoké školy, kde státní zkoušku skládají).



Fakulty nemohou zamezit překrývání termínů přijímacích zkoušek. Uchazečům, kteří si
podávají více přihlášek na různé fakulty, programy a obory, doporučujeme, aby přednostně
vykonali přijímací zkoušku na program, resp. obor, o nějž mají největší zájem. Účast na
přijímací zkoušce jiné fakulty nelze považovat za důvod k přesunutí termínu zkoušky na
odlišný den.



Termín lze změnit pouze z důvodu překrývání přijímacích zkoušek v rámci Filozofické
fakulty MU (žádosti o změnu termínu se zasílají e-mailem z adresy uvedené v elektronické
přihlášce uchazeče). Uchazeči o bakalářské studium požádají o změnu nejpozději do 25. 4.
2022 pro bakalářské programy a do 31. 5. 2022 pro navazující magisterské programy.

Prominutí přijímací zkoušky


Přijímací zkoušku do bakalářského studia lze prominout na základě:
a) prospěchu na SŠ,
b) účasti na středoškolské olympiádě,
c) účasti na středoškolských soutěžích,
d) středoškolské odborné činnosti (SOČ),
e) jazykových certifikátů
f)

odborné praxe

.


Přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia lze prominout na základě:
a) výsledků bakalářské státní závěrečné zkoušky
b) a prospěchu v bakalářském studiu.



Možnosti prominutí přijímací zkoušky pro jednotlivé programy jsou uvedeny v detailu
každého programu na webu pro uchazeče a v e-přihlášce.



Možnosti prominutí přijímací zkoušky do bakalářských programů přehledně shrnuje
Tabulka 5 v příloze.



Možnosti prominutí přijímací zkoušky do bakalářských programů na základě účasti
v olympiádách a SOČ přehledně shrnuje Tabulka 6 v příloze.
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Prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia na základě prospěchu


Požádat může uchazeč, který z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhl průměrného
prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu.
Profilovými předměty se rozumí předměty z následující skupiny:
a) anglický jazyk,
b) český jazyk a literatura (případně slovenský jazyk a literatura),
c) čínština,
d) dějepis,
e) francouzský jazyk,
f)

hudební výchova,

g) informatika,
h) italský jazyk,
i)

latina,

j)

matematika,

k) německý jazyk,
l)

ruský jazyk,

m) španělský jazyk,
n) základy společenských věd.


Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.



Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto:
z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků
vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý z vybraných
profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou
let.



Výběr profilových předmětů může být některými studijní programy předepsán nebo
omezen. Požadavky zachycuje Tabulka 7 v příloze.



Uchazeč vyznačí prospěch v e-přihlášce. Následně jej vytiskne, nechá potvrdit střední
školou a vloží do e-přihlášky. Uchazeč může také do e-přihlášky vložit katalogový list
potvrzený střední školou, či úředně ověřená vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední
školy.



Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději do 28. 2. 2022 do epřihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky (skeny) spolu s vyplněnou
a podepsanou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky. Formulář Žádost o prominutí přijímací
zkoušky je k nalezení zde: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/jakse-prihlasit. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity programu. Vyjádření
děkana k žádosti o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno uchazeči v e-přihlášce do
31. 3. 2022.



Uchazeči, kteří obdrží pozvánku k přijímací zkoušce a následně vyrozumění o prominutí
přijímací zkoušky, považují tuto pozvánku za bezpředmětnou. Uchazeči, jejichž žádosti
děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle pozvánky.
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Ověření předchozího zahraničního vzdělávání pro programy
vyučované v češtině
Postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona
o vysokých školách v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě,
kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, se řídí
Směrnicí MU č. 2/2019.

Ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního
středoškolského vzdělání
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání
s maturitní zkouškou.
Uchazeč má dle § 48 odst. 4 ZVŠ následující čtyři možnosti, jak prokázat splnění podmínky
dosažení zahraničního středního vzdělání s maturitní zkouškou:
A) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení
středního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace)
•

Uchazeč doloží v den zápisu do studia úředně ověřenou kopii dokladu rozhodnutí o uznání
platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou
o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice nebo
úředně ověřenou kopii dokladu osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu
o dosažení vzdělání v České republice.

•

Doklad je vydáván krajskými úřady, Magistrátem Hlavního města Prahy nebo Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

B) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu (Evropská maturita)
•

Uchazeč doloží v den zápisu do studia úředně ověřenou kopii Evropského bakalaureátu
a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického
jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady
nepožadují).

•

Toto neplatí pro International Baccalaureate absolvovaný na zahraniční střední škole, který
je považován za doklad podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách a u kterého se
postupuje dle písmene a) nebo d).

C) zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České
republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního
postupu (tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou,
Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo)
•

Uchazeč doloží v den zápisu do studia úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení
nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, které bylo získáno
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole
působící podle právních předpisů cizího státu, a to tehdy, je-li uvedený doklad v České
republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího
úředního postupu; jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity ve
Slovenské republice, v Polské republice (świadectwo dojrzałości), v Maďarské republice
(érettségi bizonyítvány), ve Slovinské republice a ve Spolkové republice Německo (Zeugnis
der Allgemeinen Hochschulreife).
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•

Doklad musí být doložen ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého
nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském jazyce nebo v anglickém
jazyce se překlady nepožadují).

D) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/verifikace).
•

Uchazeč doloží:
○

úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném
absolvování středoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověřenou
pravostí podpisů a otisků razítek a úředním překladem do českého nebo anglického
jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce se
překlady nepožadují);

○

potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola
je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání (potvrzení
o akreditaci), a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého
nebo anglického jazyka.

•

Poplatek ve výši 800 Kč za úkony spojené s ověřením zahraničního vzdělání zaplaťte
prostřednictvím Obchodního centra MUNI.

•

Doklady zasílejte ve formě skenu na adresu overovani@phil.muni.cz.

•

Termín pro zaslání dokumentů k posouzení v podobě skenu je stanoven do 30. června.

•

Originály úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů zašlete v listinné podobě
nejpozději týden před datem zápisu na adresu:
Filozofická fakulta MU
Studijní oddělení – přijímací řízení
Arna Nováka 1, 602 00 Brno

•

Fakultní ověření je platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat
v rámci daného běhu přijímacího řízení.

Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka
(včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů
atd.) a doloženy ve formě úředně ověřené kopie. U dokladů vystavených ve slovenském jazyce
nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují.

Ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního
vysokoškolského vzdělání
Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský
studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.
Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia
v magisterském studijním programu; v oblasti umění též získání akademického titulu.
Uchazeč má dle § 48 odst. 5 ZVŠ následující tři možnosti, jak prokázat splnění podmínky dosažení
zahraničního vysokoškolského vzdělání:
A) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice,
získaným podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace)
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•

Uchazeč doloží v den zápisu do studia úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v
České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle
dřívějších právních předpisů.

•

Doklad je vydáván veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Ministerstvem vnitra ČR nebo Ministerstvem obrany ČR.

•

Je-li v osvědčení uvedeno, že je platné pouze při současném předložení zahraničního
diplomu, je nutné předložit daný zahraniční diplom, a to ve formě úředně ověřené kopie
s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky České
republiky a s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka.

B) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích
mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (tzv. ekvivalenční dohody se
Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou
republikou Německo)
•

Jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu ve Slovenské republice
(výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po roce
2015, u nichž se postupuje dle písmene c)), v Polské republice, v Maďarské republice a ve
Slovinské republice (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů vydaných ve
Slovinské republice se týká postup dle písmene c)).

•

Uchazeč doloží:
○

úředně ověřenou kopii diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování
vysokoškolského vzdělání s úředním překladem do českého nebo anglického
jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady
nepožadují),

○

úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu absolvovaných předmětů
s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve
slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

C) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání (tzv. fakultní ověření/
verifikace).
•

Uchazeč doloží:
○

úředně ověřenou kopii diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování
vysokoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobem ověřenou pravostí podpisů
a otisků razítek a úředním překladem do českého nebo anglického jazyka
(u dokladů vydaných ve slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady
nepožadují).

○

úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (nebo výpisu absolvovaných předmětů)
s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve
slovenském nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

•

Poplatek ve výši 800 Kč za úkony spojené s ověřením zahraničního vzdělání zaplaťte
prostřednictvím Obchodního centra MUNI.

•

Doklady zasílejte ve formě skenu na adresu overovani@phil.muni.cz

•

Termín pro zaslání dokumentů k posouzení v podobě skenu je stanoven:
○

do 15. 1. – pro zápis do jarního semestru
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○
•

do 30. 6. – pro zápis do podzimního semestru

Originály úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů zašlete v listinné podobě
nejpozději týden před datem zápisu na adresu:
Filozofická fakulta MU
Studijní oddělení – přijímací řízení
Arna Nováka, 602 00 Brno

•

Fakultní ověření je platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat
v rámci daného běhu přijímacího řízení.

Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka
(včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů
atd.) a doloženy ve formě úředně ověřené kopie. U dokladů vystavených ve slovenském jazyce
nebo v anglickém jazyce se překlady nepožadují.
Detailní informace týkající se ověření podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního
středoškolského a vysokoškolského vzdělání naleznete na muni.cz/go/overeni-vzdelani-FF.

Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity dne 11. 10. 2021.
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Tabulka 1 Přehled nabízených bakalářských prezenčních programů a studijních plánů

●

H, V

Archeologie

●

H, V

Archivnictví

●

H, V

Baltistika

Český jazyk a literatura
Čeština pro cizince (spec.

●

programu Český jazyk a
literatura)

●

Čínská studia

●

●

●
●

H, V

Litevština
(přestup na
finštinu je možný
po 1. roce studia)

H, V

Čeština pro
cizince

●

Prominutí

Anglický jazyk a literatura

jednooborové se
specializací

PDP

sdružené
studium

ÚOZ

jednooborové
studium

POZ

Program

TSP

Studijní plán

●

●

●

●

●

●
●

H, V

●

●

Prominutí

PDP

ÚOZ

jednooborové
studium

sdružené
studium

Dějiny starověku

●

H, V

Dějiny umění

●

H, V

Divadelní studia

●

H, V

●

Estetika

●

H, V

●

Etnologie

●

H, V

●

Filozofie

●

H, V

●

Francouzský jazyk
a literatura

●

H, V

Historie

●

H, V

●

●

Hudební věda

●

H, V

●

●

Informační studia
a knihovnictví

●

H, V

Italský jazyk a literatura

●

H, V

Japanistika

●

H, V

Jihoslovanská a balkánská
studia

●

H, V

Katalánský jazyk a literatura

●

H, V

Klasická archeologie

●

H, V

●

●

Klasický řecký jazyk
a literatura

●

H, V

●

●

Latinský jazyk a literatura

●

H, V

●

●

Mediteránní studia

●

H, V

Muzeologie

●

H, V

Německý jazyk a literatura

●

H, V

Nizozemský jazyk a literatura

jednooborové se
specializací

POZ

Program

TSP

Studijní plán

●

●
●

●

●

●
●
●

●

H, V

Obecná jazykověda

●

H, V

Pedagogika

●

H, V

Počítačová lingvistika

●

H, V

Polská studia

H, V

Pomocné vědy historické

●

H, V

Portugalský jazyk a literatura

●

H, V

Psychologie

●

Religionistika

●

●

●
●

●

●

Chorvatština,
Slovinština

●
●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
Digitální technologie
ve vzdělávání

Polská kulturní
studia, Polština pro
profesní a obchodní
praxi

●

●

●
●

●
●

●
H, V

●

●

H, V

Novořecký jazyk a literatura

●
●

●

●

●

●

●
●

●

Ruská studia

H, V

Ruská kulturní
studia, Ruština pro
společenskou praxi

Prominutí

jednooborové se
specializací

●

●

●

●

●

PDP

sdružené
studium

POZ

jednooborové
studium

TSP

Program

ÚOZ

Studijní plán

Sdružená uměnovědná
studia

●

H, V

Sociální pedagogika
a poradenství

●

H, V

Španělský jazyk a literatura

●

H, V

●

●

Teorie a dějiny filmu
a audiovizuální kultury

●

H, V

●

●

Teorie interaktivních médií

●

H, V

●

Tlumočnictví českého
znakového jazyka

●

H, V

●

Ukrajinská studia

●

H, V

●

Vietnamistika

●

H, V

●

●

●
●
●
●

●

TZ

jednooborové
se specializací

PDP

sdružené
studium

ÚOZ

jednooborové
studium

POZ

Program

TSP

Studijní plán

●

Prominutí

Tabulka 2 Přehled nabízených bakalářských kombinovaných programů a studijních plánů

Filozofie

●

●

Hudební věda

●

Informační studia a knihovnictví

●

Katalánský jazyk a literatura

●

●

●

Muzeologie

●

●

●

Religionistika

●

●

●

Sdružená uměnovědná studia

●

●

●

Teorie a dějiny filmu a
audiovizuální kultury

●

●

●

Teorie a provozovací praxe
staré hudby

●

●

Teorie interaktivních médií

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Prominutí

PDP

jednooborové
studium

sdružené
studium

Andragogika

●

H, V

Anglický jazyk a literatura

●

Archeologie

●

H, V

Archivnictví

●

H, V

●

Baltistika

●

H, V

●

●

●

●

●

●

Český jazyk a literatura

H, V

jednooborové
se specializací

ÚOZ

Program

POZ

Studijní plán

Projekt diplomové práce
nebo předložení bak. práce

Tabulka 3 Přehled nabízených navazujících magisterských prezenčních programů
a studijních plánů

Čeština jako cizí
jazyk,
Jazykovědná
bohemistika,
Literárněvědná
bohemistika

●

H

Dějiny starověku

●

H, V

Dějiny umění

●

H

●

Divadelní studia

●

H, V

●

Estetika a kulturní studia

●

H, V

●

Etnologie

●

H, V

Filozofie

●

H, V

●

Francouzský jazyk
a literatura

●

H, V

●

H, V

●

●

●
●

Čínská studia

Historie

●

●

●

Dějiny raného
novověku, Dějiny
středověku,
Moderní dějiny

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

Hudební věda

●

H, V

Informační studia
a knihovnictví

●

H, V

Italský jazyk a literatura

●

H, V

Klasický řecký jazyk
a literatura

●

H, V

●

●

●

Latinský jazyk a literatura

●

H, V

●

●

●

Latinský jazyk a literatura
středověku

●

H, V

●

●

●

Literatura a mezikulturní
komunikace

●

H, V

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

H, V

●

Mediteránní studia

●

H, V

●

Muzeologie

●

H, V

H

Novořecký jazyk a literatura

●

H, V

Obecná jazykověda

●

H, V

Pedagogika

●

H, V

Počítačová lingvistika

●

Pomocné vědy historické

●

Prominutí

Management v kultuře

PDP

sdružené
studium

ÚOZ

jednooborové
studium

Německý jazyk a literatura

jednooborové
se specializací

POZ

Program

Projekt diplomové práce
nebo předložení bak. práce

Studijní plán

●
●

●

●

Germanistická
literární věda,
Germanistika jako
věda o kultuře,
Německá
jazykověda

●
●

●

●
Školská správa a
vzdělávací politika

●

●

●

●

●

●

H, V

●

●

●

H, V

●

●

Portugalský jazyk
a literatura

●

H, V

Překladatelství anglického
jazyka

●

●
●
Překladatelství
francouzštiny,
Překladatelství
němčiny,
Překladatelství
nizozemštiny,
Překladatelství
španělštiny

Překladatelství románských
a germánských jazyků

Psychologie

●

Religionistika

●

●

●
●

H, V

Ruská studia

Ruská filologická
a kulturní studia,
Ruština se
zaměřením na
překladatelství

Severoamerická kulturní
studia

Anglofonní a
frankofonní
areály, Anglofonní
a hispanofonní
areály

Slavistika

Jihoslovanská a
balkánská studia,
Polská studia,
Ukrajinská studia

H, V

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Prominutí

PDP

ÚOZ

jednooborové
se specializací

POZ

Program

Projekt diplomové práce
nebo předložení bak. práce

Studijní plán

jednooborové
studium

sdružené
studium

Sociální pedagogika
a poradenství

●

H, V

Španělský jazyk a literatura

●

H, V

●

●

Teorie a dějiny filmu
a audiovizuální kultury

●

H, V

●

●

Teorie interaktivních médií

●

H, V

●

Učitelství anglického jazyka
a literatury pro střední školy

●

H, V

●

Učitelství českého jazyka a
literatury pro střední školy

●

H, V

●

●

Učitelství estetické výchovy
pro střední školy

●

●

●

Učitelství francouzského
jazyka a literatury pro
střední školy

●

H, V

Učitelství historie pro
střední školy

●

H, V

Učitelství latinského jazyka
a literatury pro střední školy

●

Učitelství německého
jazyka a literatury pro
střední školy

●

H, V

Učitelství ruského jazyka a
literatury pro střední školy

●

H, V

Učitelství španělského
jazyka a literatury pro
střední školy

●

Učitelství základů
společenských věd pro
střední školy

●

H, V

Zvukový design
a multimediální technologie

●

H, V

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●
●

●
●

●

●

●
●

●

●

jednooborové
se specializací

Andragogika

●

H, V

Hudební věda

●

Informační studia
a knihovnictví

●

Management v kultuře

●

Muzeologie

●

Pedagogika

●

Teorie a dějiny filmu
a audiovizuální kultury

●

Teorie interaktivních médií

●

●

Učitelství anglického jazyka
a literatury pro střední školy

●

●

Učitelství estetické výchovy
pro střední školy

●

●

Učitelství francouzského
jazyka a literatury pro střední
školy

●

Učitelství německého jazyka a
literatury

●

Učitelství španělského jazyka
a literatury pro střední školy

●

●

Učitelství základů
společenských věd pro střední
školy

●

●

Zvukový design
a multimediální technologie

●

●

H, V

●
●

●

●

●

●
●
H, V

Školská správa
a vzdělávací
politika

●
●

●

●
●

●

Prominutí

sdružené
studium

PDP

jednooborové
studium

ÚOZ

Program

POZ

Studijní plán

Projekt diplomové práce

Tabulka 4 Přehled nabízených navazujících magisterských kombinovaných programů
a studijních plánů

●
●
●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

Archeologie

●

●

Archivnictví

●

●

Baltistika

●

●

●
●

●

Český jazyk a literatura
(bez specializace)

●
●

Čínská studia
Dějiny starověku

Prospěch (dle požadavků níže)

Odborná praxe

Soutěže vyhlašované MŠMT
a garantované NIDM

Dějepisná olympiáda

Matematická olympiáda

Jazykový certifikát

Soutěže v cizích jazycích

Olympiáda v českém jazyce

SOČ Informatika

SOČ Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času

SOČ Filozofie, politologie a ostatní
humanitní a společenskovědní obory

SOČ Teorie kultury, umění
a umělecké tvorby

SOČ Historie

Olympiáda z latinského jazyka –
Certamen latinum

Tabulka 5 Možnosti prominutí přijímací zkoušky do bakalářských programů

●

●

Dějiny umění

●

Etnologie

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

Estetika

●

Filozofie
Francouzský jazyk
a literatura

●

●

●

Historie

●
●

●

Hudební věda

●

Informační studia
a knihovnictví

●

Italský jazyk a literatura

●

Katalánský jazyk
a literatura

●
●

Klasická archeologie

●

●

Klasický řecký jazyk
a literatura

●

●

Latinský jazyk a literatura

●

●
●

Mediteránní studia
Muzeologie
Německý jazyk a
literatura

●

●

●

●
●

●

Soutěže v cizích jazycích
Jazykový certifikát

●
●
●

Novořecký jazyk a
literatura

●
●
●

Pomocné vědy historické

Teorie a dějiny filmu
a audiovizuální kultury

Teorie interaktivních
médií

Sdružená uměnovědná
studia

Španělský jazyk a
literatura

●

Religionistika

Sociální pedagogika
a poradenství

●
●

Počítačová lingvistika

Ruská studia

●

●
●

●

Portugalský jazyk
a literatura

●

●
●

●

●
●

●

Polská studia

●

Prospěch (dle požadavků níže)

Odborná praxe

Soutěže vyhlašované MŠMT
a garantované NIDM

Dějepisná olympiáda

Matematická olympiáda

Olympiáda v českém jazyce

SOČ Informatika

SOČ Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času

SOČ Filozofie, politologie a ostatní
humanitní a společenskovědní obory

SOČ Teorie kultury, umění
a umělecké tvorby

SOČ Historie

Olympiáda z latinského jazyka –
Certamen latinum

Nizozemský jazyk
a literatura

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

Ukrajinská studia

●

Vietnamistika

●

Tabulka 6 Podmínky prominutí přijímací zkoušky do bakalářských programů na základě účasti
v olympiádách a SOČ
Program

Detailní požadavky

Archeologie

• SOČ Historie, Archeologie (krajské či celostátní kolo)
• Dějepisná olympiáda (krajské a celostátní kolo)
• Potvrzení o účasti na archeologickém výzkumu (minimálně 2 týdny) od
oprávněné organizace

Archivnictví

• SOČ Historie (celostátní kolo)
• Dějepisná olympiáda (celostátní kolo)

Baltistika

• SOČ Historie (celostátní kolo)
• Olympiáda v českém jazyce (celostátní kolo)
• Soutěže v cizích jazycích (angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština,
španělština)

Čínská studia

• státní zkouška z čínštiny (HSK - kterákoliv úroveň) a zároveň středoškolský
prospěch s průměrem nejvýše do 2,0 z předmětů český či slovenský jazyk

Dějiny umění

• SOČ Teorie kultury, umění a umělecké tvorby; Historie (celostátní kolo)
• Dějepisná olympiáda

Dějiny starověku

• Dějepisná olympiáda
• Olympiádě z latinského jazyka - Certamen latinum (zemské či celostátní
kolo)

Estetika

• SOČ Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (celostátní kolo)

Etnologie

• SOČ Historie; Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory (krajské či celostátní kolo)
• Dějepisná olympiáda (krajské či celostátní kolo)

Filozofie

• SOČ Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
(celostátní kolo)

Francouzský jazyk
a literatura

• Soutěže v cizích jazycích (francouzština, kategorie III a III B, celostátní kolo)
• diplom TCF B1 / DELF B1 / CEFP 2, TCF B2 / DELF B2 a vyšší (C1)

Historie

• SOČ Historie (celostátní kolo)
• Dějepisná olympiáda (pouze celostátní kolo)

Hudební věda

• SOČ Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (statut úspěšného řešitele v
krajském či celostátním kole)

Katalánský jazyk
a literatura

• Certifikát o jazykové úrovni B1 a vyšší

Klasická archeologie

• SOČ v oborech Historie, Teorie kultury, umění a umělecké tvorby a ostatní
humanitní a společenskovědní obory (celostátní kolo)

Klasický řecký jazyk
a literatura

• Olympiáda z latinského jazyka – Certamen latinum (celostátní kolo)

Latinský jazyk a
literatura

• Olympiáda z latinského jazyka – Certamen latinum (první 3 místa
v celostátním kole v kategorii A či první 3 místa v zemském nebo
celostátním kole v kategorii B)

Mediteránní studia

• Soutěže v cizích jazycích (potvrzená účast v krajském či celostátním kole)

Muzeologie

• Soutěže vyhlašované MŠMT a garantované NIDM (ústřední kolo)

Program

Detailní požadavky
• SOČ Teorie kultury, umění a umělecké tvorby; Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času (ústřední kola)

Nizozemský jazyk
a literatura

• Jazykový certifikát CnaVT s úrovní A1 a vyšší
• Jazyková zkouška Staatsexamen Nt2 I nebo II
• Soutěže v cizích jazycích (celostátní kolo)

Novořecký jazyk
a literatura

• Soutěže v cizích jazycích pořádané MŠMT ( anglická, německá,
francouzská, španělská, ruská, latinská) (krajské či celostátní kolo)
(Certifikát o složení „Mezinárodní zkoušky z novořečtiny“, úroveň „A1
mládež, dospělí“ a vyšší nebo jiného certifikátu o znalosti novořečtiny, který
bude posouzen individuálně)

Počítačová lingvistika

• Olympiáda v českém jazyce (1.–3. místo, krajské kolo)
• Matematická olympiáda (1.–3. místo, krajské kolo)

Pomocné vědy
historické

• SOČ Historie (celostátní kolo)
• Dějepisná olympiáda (celostátní kolo)

Portugalský jazyk
a literatura

• Certifikát o jazykové úrovni B1 a vyšší (ne starší než 3 roky)

Religionistika

• SOČ Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy
(celostátní kolo)

Ruská studia

• Soutěže v cizích jazycích: konverzační soutěž v ruském jazyce, Ars poetica
– Puškinův památník (případně analogické soutěže)
• Certifikát o jazykové úrovni B1 a vyšší

Sdružená uměnovědná
studia

• SOČ Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (statut úspěšného řešitele
v krajském či celostátním kole)

Sociální pedagogika
a poradenství

• SOČ Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času;
Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy (celostátní
kola)

Španělský jazyk a
literatura

• SOČ – vybraná témata z Teorie kultury (např. literatura nebo jazykověda,
k definitivnímu rozhodnutí je třeba předložit studentskou práci k posouzení
vhodnosti tématu pro daný obor.)
• Soutěž ve španělském jazyce (celostátní kolo)

Teorie a dějiny filmu
a audiovizuální kultury

• SOČ Historie; Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (celostátní kolo)

Teorie interaktivních
médií

• SOČ Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (statut úspěšného řešitele v
krajském kole); Informatika (krajské či celostátní kolo)

Tabulka 7 Prominutí přijímací zkoušky do bakalářských programů na základě prospěchu ze SŠ
● = předměty vyžadované programem
○ = předměty, z nichž může uchazeč vybírat (další až) do celkového počtu čtyř

Český jazyk
a literatura

●

Čínská studia

○

Dějiny starověku

pouze
čeština

●

Archivnictví

●

○

○

základy společenských věd

španělský jazyk

ruský jazyk

německý jazyk

matematika

latina

italský jazyk

informatika

hudební výchova

francouzský jazyk

dějepis

čínština

anglický jazyk

Program

český (slovenský) jazyk

Profilové předměty

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Etnologie

●

●

Francouzský
jazyk a literatura

○

●

●
○

●

Hudební věda

○

●
●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

Informační
studia a
knihovnictví

○

○

○

○

○

Italský jazyk
a literatura

○

●

○

●

○

Katalánský jazyk
a literatura

●

●

○

○

○

○

○

●
●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Klasický řecký
jazyk a literatura

český jazyk, dva cizí jazyky a jeden další libovolný předmět

Latinský jazyk
a literatura

český jazyk, dva cizí jazyky a jeden další libovolný předmět

○

●

a) český (slovenský) jazyk, b) anglický nebo německý jazyk,
c) francouzský, španělský nebo italský jazyk, d) latina nebo matematika

Mediteránní
studia
Německý jazyk
a literatura

○

○

Nizozemský
jazyk a literatura

○

●

Novořecký jazyk
a literatura

○

●

Počítačová
lingvistika

●

●

Polská studia

●

●

○
○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●
○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●
○

○

○

●

Pomocné vědy
historické

●

Portugalský
jazyk a literatura

●

●

Religionistika

○

●

Ruská studia

●

●

Sdružená
uměnovědná
studia

○

Španělský jazyk
a literatura

●
○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

Teorie
interaktivních
médií

○

●

○

○

○

Ukrajinská
studia

○

●

○

●

○

Vietnamistika

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

základy společenských věd

španělský jazyk

ruský jazyk

německý jazyk

matematika

latina

italský jazyk

informatika

hudební výchova

francouzský jazyk

dějepis

čínština

anglický jazyk

Program

český (slovenský) jazyk

Profilové předměty

●

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

Příloha 8 Admission Requirements for English Programmes

The Faculty of Arts is one of the four founding faculties of Masaryk University. Since then, it has
been not only an important centre of humanities education, science, research and development,
but also an institution that actively participates in shaping the cultural life of the city and the region.
Graduates of the MU Faculty of Arts are employed in cultural, memory and educational institutions,
in public administration, in the media, in the non-profit and private sectors. After completing
additional pedagogical studies or a follow-up master's degree in teaching, our graduates can also
work as secondary school teachers. The most capable of them will find employment in research
institutes or as research and teaching staff in colleges and universities.

"We love knowledge. Knowledge is our art.”

Web FoA MUNI: www.phil.muni.cz/en
Web FoA MUNI for applicants: www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english
Facebook FoA MUNI: www.facebook.com/FacultyofArtsMasarykUniversity/
Instagram FoA MUNI: www.instagram.com/foamuni
General faculty contact address for applicants: admission@phil.muni.cz
Web MUNI: www.muni.cz/en
Web MUNI for applicants: www.muni.cz/en/admissions/bachelors-and-masters-studies
Facebook MU: https://www.facebook.com/MasarykUniversity
General university contact address for applicants: prihlaska@muni.cz
Mailing address
Masaryk University
Faculty of Arts
International Relations Office
Arna Nováka 1
602 00 Brno
the Czech Republic
phone.: +420 549 49 7143 (admission), +420 549 49 3561 (verification of foreign education)
e-mail: admission@phil.muni.cz

Vice-dean for the admission process: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Application filing period


All programmes:
o

Fall Semester: January 1 – April 30




MA and Ph.D.* programmes:
o

Fall Semester: January 1 – April 30

o

Spring Semester: July 1 – October 31

* Except for Digital Culture and Creative Industries



All required documents must be submitted to the applicant’s online application. The oral entrance
exam will also be online, with some exceptions for specific programmes when the oral entrance
exam will be held in person.
1. The responsible department will assess the documents submitted within the online
application.
2. The applicant will be invited (or not – depending on the quality of submitted documents) to
the (online) oral entrance exam.

Results
The applicants will be notified about the result of the admission process via e-mail in Mid-May (for
Fall semester) or Mid-November (for Spring semester). If the application was completed earlier, the
applicant might be notified earlier as well.

Enrollment
Each year in July – September (on an individual basis depending on the nostrification/verification
process).

Forms of study
Full-time form of study enables a student of the university to participate regularly in lectures,
seminars, exercises and other educational activities conducted by academic staff.
Combined (part-time) form of study is a combination of full-time and distance form of study, it
allows studying with the use of information means without regular participation in the above
mentioned educational activities.

Study programme
The study programme is the basic framework of any higher education study. It is, for example,
English Language and Literature.

Types of study programmes
Bachelor studies
•

For applicants holding a Czech maturita (secondary-school leaving exam) or an officially
recognized equivalent from another country

•

Standard length of study: 3 years

•

Awarded academic title: Bachelor's degree (Bc.)

•

Can be continued in a follow-up master's studies

Follow-up master's studies
•

For graduates of a Bachelor's or Master's degree

•

Standard length of study: 2 years

•

Awarded academic title: Master's degree (Mgr.)

•

Can be continued in doctoral studies

Doctoral studies
•

For Master's graduates

•

Standard length of study: 4 years

•

Awarded academic title: Ph.D. degree (PhD.)

A list of currently open study programmes at MU with their type, form of instruction and standard
duration of study is available at www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english or in the
e-application at www.is.muni.cz/prihlaska/?lang=en.

Study plan
The study of the chosen study programmes is carried out through the study plans selected by the
applicant. These are actually a combination of compulsory courses, selective courses, and elective
courses. The curriculum can take two forms: single-subject study, single-subject study with
specialization.

Single-subject studies
A course of study in which the student has a clearly defined list of required courses, which s/he
completes from a menu of compulsory electives and elective courses. Compared to studies with a
specialization, it usually differs in that it allows the student greater freedom in the choice of
compulsory and selective subjects.
ECTS total

Compulsory and selective
courses

Bachelor studies

180 ECTS

more than 135 ECTS

Follow-up master's studies

120 ECTS

more than 90 ECTS

Single-subject studies with specialization
The study includes a common part of the courses for the given study programme and a part of the
courses for the specialization, which further deepen the knowledge in a specific area. A
programme of study may offer more than one specialization, but only one of them may be studied;
for example, within the North American Culture Studies, a specialization in the francophone area or
the hispanophone area is offered.

ECTS total

Common part

Courses in
specialitazion

Bachelor studies

180 ECTS

90–120 ECTS

60–90 ECTS

Follow-up master's
studies

120 ECTS

60–80 ECTS

40–60 ECTS

The application shall be submitted electronically at www.is.muni.cz/prihlaska/?lang=en.
Number of applications: applicants may submit only one application for each study programme.
There is no limit to the total number of applications.
The fee for one application is CZK 800 (payment information in the e-application).

Applicants should not send their school-leaving certificate in advance, but submit a certified copy at
the time of enrollment (latest by the beginning of so-called Orientation Week).

Applicants with disabilities or specific learning disabilities should request assistance from the
Teiresias Centre by e-mail (teiresias@muni.cz) and indicate their request in the e-application form.
For more information, visit www.teiresias.muni.cz/en/admission-procedure.

For degree programmes accredited in English, the applicant needs to meet the eligibility criteria
and fulfill the terms of admission. The evaluation of the applications may be done in two steps:
1. Evaluation of the submitted documents (the requirements for such documents differ from
programme to programme; they can be found at www.phil.muni.cz/en/studies/studyprogrammes-in-english under individual programme´s Admission Requirements)
2. Oral interview (if relevant)

Assesment of the application
The responsible department will assess the documents submitted within the online applications. If
relevant, the applicant is invited to the online oral entrance exam.
In case the number of applicants whose application is assessed as successful exceeds the
capacity of the programme, those applicants with a higher evaluation will be admitted to study. The
remaining applicants in the rank order will receive a decision not to be admitted to study for
capacity reasons.

The procedure for verifying the fulfilment of the condition of admission to study under the
provisions of Section 48 (1) and (3) of the Higher Education Act in the admissions procedure for
applicants for study at Masaryk University who have completed previous foreign secondary or
higher education is governed by Masaryk University Directive No. 2/2019.

Recognition of foreign education can be done in two ways:




Nostrification
o

Nostrification of high school education is carried out by regional authorities in the
Czech Republic.

o

Nostrification of university education is carried out by the Rector's Office of
Masaryk University.

Verification
o

Verification of high school education is carried out by the Faculty of Arts, Masaryk
University.

o

Verification of university education is carried out by the Faculty of Arts, Masaryk
University.

Nostrification of
high school
education

Verification of
high school
education

Nostrification of
university
education

Verification of
university
education

Carried out by
regional authorities
in the Czech
Republic.

Carried out by the
Faculty of Arts.

Carried out by the
Rector's Office of
Masaryk University.

Carried out by the
Faculty of Arts.

1000 CZK

800 CZK

3000 CZK

800 CZK

More documents
are required.

Fewer documents
are required.

More documents are
required.

Fewer documents
are required.

Valid forever within
the whole Czech
Republic.

Valid only for the
specific
programme within
one admission
term.

Valid forever within
the whole Czech
Republic.

Valid only for the
specific programme
within one
admission term.

You might be
No extra exams.
asked to take extra
high school exams.

Recognition of foreign secondary education and qualifications
The condition for admission to study as specified in the Directive is the completion of a secondary
education with a school-leaving examination.
The possibilities to prove your education are listed below:
1. Graduates from a European School
2. Applicants who completed secondary education in one of the countries with the
equivalence agreement
(Slovakia, Hungary, Germany, Poland, Slovenia)
3. Other applicants (do not fall into any of the above categories)
a. a foreign certificate proving the completion of secondary education abroad
(verification)
b. a document of general recognition of foreign secondary education in the Czech
Republic (nostrification)
1. Graduates from a European School
Applicants who graduated from one of European Schools operating under the Convention Defining
the Statute of the European Schools, shall submit a certificate of the European Baccalaureate.
This certificate is automatically considered as equal to a Czech school- leaving certificate.
2. Applicants who completed secondary education in one of the countries with the
equivalence agreement (Slovakia, Hungary, Germany, Poland, Slovenia)
If you completed secondary education in Slovakia, Hungary, Germany, Poland, or Slovenia and an
equivalence agreement concluded with the Czech Republic applies to your certificate of foreign
secondary education, you shall directly submit this foreign document.

3 a. Submitting a foreign certificate of foreign secondary education - verification
You can prove your secondary education completed abroad directly by submitting a foreign
certificate of foreign secondary education, as the case may be, supplemented with other
documents required by the faculty. The faculty shall verify that you are entitled to follow your
secondary education with Bachelor’s studies. Such verification may be subject to a fee.
The verification shall only apply for the purposes of admissions procedure at the faculty that made
the verification; this is not a confirmation of equivalence of education. The advantage of the
verification over the general recognition of foreign secondary education in the Czech Republic,
made by Regional Authorities, is mainly that the process takes less time.
3b. Submitting a document of general recognition of foreign secondary education in the
Czech Republic - nostrification
A completion of a foreign secondary education can be proved by submitting a document of
general recognition of foreign secondary education in the Czech Republic. The recognition is
performed by Regional Authorities. More information about obtaining this document, and contact
details are to be found here.

Recognition of foreign higher education and qualifications

Applicants for recognition of foreign higher education and qualifications in the Czech Republic can
find information here:
1. Recognition of education by so-called nostrification
2. Recognition of education obtained in countries with bilateral agreements (Germany,
Hungary, Poland, Slovenia)
3. Recognition of education obtained in the Slovak Republic

1. Recognition of education by so-called nostrification
In the Czech Republic, recognition of foreign higher education and qualifications is based on
comparing the extent and contents of the foreign higher education with degree programmes of a
similar focus accredited in CR. The object of the recognition process is a foreign higher education
as well as a diploma.
Authorities assessing foreign higher education and qualifications
 A public higher education institution (HEI) with a similar degree programme accredited
in the Czech Republic. Relevant institutions can be found e.g. in the list of accredited study
programmes of the Ministry of Education, Youth and Sports of the CR (Czech only). A list of
public higher education institutions in the Czech Republic is also available on the Ministry's
website.


The Ministry of Education, Youth and Sports of the CR:
o

In case of doubts, the Ministry appoints the respective HEI to assess the
qualification, or makes the decision itself.

o

Acts as an appellate body for rejected applications.



The Ministry of Defence and Armed Forces of the CR – decides on the recognition of
foreign higher education related to military education.



The Ministry of the Interior of the CR – decides on the recognition of foreign higher
education related to security service.

2. Applicants who completed secondary education in one of the countries with the
equivalence agreement (Slovakia, Hungary, Germany, Poland, Slovenia)
The Czech Republic is bound by bilateral agreements on mutual recognition of educational
qualifications with Hungary, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Federal
Republic of Germany. Wordings of all above mentioned bilateral agreements are available in the
Bilateral agreements on mutual recognition of educational qualifications section.
Hungary, Poland, Slovenia
Holders of Hungarian, Polish or Slovenian educational qualifications associated with the
above stated agreements may make use of such documents in the Czech Republic directly and
thus are not required to apply for the recognition of foreign higher education and qualifications in
accordance with Sections 89 and 90 of the Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education Institutions
and on Modification and Amendment of Other Acts (The Higher Education Act).
If necessary, the recognition of foreign higher education and qualifications shall be processed by a
competent recognition authority, namely public higher education institution (university) with a
similar degree programme accredited in the Czech Republic or the Ministry of Defence or the
Ministry of Interior.
The bilateral agreement between the Czech Republic and the Republic of Slovenia does not
apply to holders of educational qualifications in Bachelor's degree programmes. Graduates
of Slovenian Bachelor's degree programmes must always apply for the recognition of foreign
higher education and qualifications, namely public higher education institution (university) with a
similar degree programme accredited in the Czech Republic or the Ministry of Defence or the
Ministry of Interior. This procedure is detailed in the general information on the recognition of
foreign higher education and qualifications.
Germany
Holders of German educational qualifications must submit an application for the recognition of
foreign higher education and qualifications to a competent recognition authority, namely public
higher education institution (university) with a similar degree programme accredited in the Czech
Republic or the Ministry of Defence or the Ministry of Interior.
Slovakia
On 28 March 2015, a government Agreement (Czech only) between the Czech Republic and
the Slovak Republic on the mutual recognition of educational documents issued in the
Czech Republic and the Slovak Republic entered into force, thereby replacing the previous
bilateral agreement with the Slovak Republic (Agreement between the government of the Czech
Republic and the government of the Slovak Republic on the mutual recognition of educational
documents issued in the Czech Republic and the Slovak Republic, Prague, 23 March 2001, No.
33/2001 Coll. of International Treaties, in force as of 23 March 2001).
According to the new agreement, higher education diplomas issued in the Czech Republic
and higher education diplomas issued in the Slovak Republic (covered by the agreement)
continue to be recognized as equivalent. Slovak diploma holders are therefore not required to
undergo a recognition procedure in order to use their diplomas in the Czech Republic.
Simultaneously, the Czech Republic and the Slovak Republic continue to consider higher
education acquired and higher education diplomas issued by the Czech and Slovak Federative

Republic (i.e. from 1 January 1993) until 27 March 2015 as automatically equivalent (i.e. no further
action is required).
The new agreement does not apply to Slovak higher education documents issued following
the completion of Slovak higher education implemented outside the territory of the Slovak
Republic or to Czech higher education documents issued following the completion of Czech
higher education implemented outside the territory of the Czech Republic.
3. Recognition of foreign higher education and qualifications from the Slovak Republic
Slovak higher education documentation holders may, if necessary, submit an application for the
recognition of foreign higher education and qualifications (e.g. in order to facilitate further studies or
employment in the Czech Republic) by a public higher education institution in the Czech Republic
with similar degree programmes.

English Language and Literature
Eligibility Criteria
This fee-paying programme is open to graduates of secondary schools holding a Czech maturita
(secondary-school leaving exam) or an officially recognized equivalent from another country.
Terms of Admission
1. Meet the eligibility criteria set out in the paragraph above.
2. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
3. Submission of two letters of recommendation, one of which must be from a teacher.
4. Submission of a Statement of Purpose (500 words maximum) in English, explaining why
the applicant wishes to study in this degree programme accredited in English and why the
applicant wishes to study in this Department.
5. Demonstrate English-language skills at the B2 level of the Common European Framework
of Reference for Language by submitting one of the following certificates (not more than
one year old at the time of the submission of the application):
•

IELTS Academic with a score 6.5 or higher

•

Cambridge Certificate of Advanced English with a mark of A or B

•

Cambridge Certificate of Proficiency in English

•

TOEFL iBT score of 79 or higher

•

Applicants who have graduated from a secondary school in an English-speaking
country (i.e. the United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and
New Zealand) having attended the said school for two or more years, need not submit
test scores.

6. Submission of a transcript of secondary school studies, which must include:
•

Dates you attended the institution

•

Titles of courses and examinations you completed

•

Grades (marks) you received, including on school-leaving exams (A-levels, etc.)

Entrance exam
The evaluation of the applications will be done in two steps:
1. Evaluation of the submitted documents.
2. An oral interview (via Skype if step 1 is passed).
Admission to study English Language and Literature will be offered to those applicants selected by
the Department's Entrance Exam Committee, based on a complex evaluation of the applicant's
language skills, recommendations and motivation.

Culture, Media and Performative Arts
Eligibility criteria
This fee-paying program (2500 Euro per academic year) is open to graduates of secondary
schools holding a secondary school certificate.
Terms of Admission
1. Meet the eligibility criteria set out in the paragraph above.
2. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
3. Submission of a statement of purpose (500 words maximum) in English, in which the
applicant explains why s/he wishes to study in this degree program.
4. Essay: 1000 words long essay on relations between an ethnographic perspective and
cinema, theatre or media related topic of their own choice (in English).
5. Secondary school certificate or proof of current studies.
6. Transcript of Grades from secondary school.
7. Proof of English (if you do not have a certificate, submit an honest statement).
8. ID or passport copy.

Entrance exam
The evaluation of the applications will be done in two steps:

1. Evaluation of the submitted documents.
2. Videoconference interview (if step 1 is passed).
Successful applicants of the first round will be invited for a videoconference interview. Students will
receive an e-mail about next steps and how to set up the interview.

English Language and Literature
Eligibility Criteria
This fee-paying degree programme is open to:
•

Those holding a Bachelor's degree in a field related to English philology (literature, cultural
studies and/or linguistics) or teaching English (as either a first or second language) from an
institution of higher education in the Czech Republic or abroad.

•

Those holding Bachelor's degrees in other disciplines within the humanities, liberal arts or
social sciences from colleges or universities located in English-speaking countries (i.e. the
United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand) may also
be considered for admission on an individual basis. Those in this category should contact
the Department of English and American Studies prior to applying:
admission@phil.muni.cz.

Terms of Admission
1. Meet the eligibility criteria set out in the paragraph above.
2. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
3. Submission of two letters of recommendation, one of which must be from a teacher.
4. Submission of a Statement of Purpose (750 words maximum) in English, explaining why
the applicant wishes to study in this degree programme accredited in English and why the
applicant wishes to study in this Department.
5. Submission of a CV detailing the candidate's professional/academic experience.
6. Submission of a copy of the applicant's Bachelor's thesis or its equivalent (Honour's Thesis,
Senior Thesis, etc.) or 15 pages of applicant´s original academic paper.
7. Submission of a transcript of university/college studies, which must include:
•

Dates you attended the institution

•

Titles of courses and examinations you completed and the marks received

9. Demonstrate English-language skills at the C1 level of the Common European Framework
of Reference for Language by submitting one of the following certificates (not more than
one year old at the time of the submission of the application):

•

IELTS Academic (minimum acceptable score: 7.5)

•

Certificate of Cambridge Proficiency in English with a mark of A or B

•

TOEFL iBT score of 102 or higher

•

Graduates of colleges or universities located in English-speaking countries (i.e. the
United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand) need
not submit test scores.

Entrance exam
The evaluation of the applications will be done in two steps:
1. Evaluation of the submitted documents.
2. An oral interview (via Skype if step 1 is passed).
Admission to study English Language and Literature will be offered to those applicants selected by
the Department's Entrance Exam Committee, based on a complex evaluation of the applicant's
language skills, academic record, recommendations, and motivation.

Terms of Admission for students of the Department of English and American Studies at the
Faculty of Arts, Masaryk University
1. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
2. Submission of two letters of recommendation, one of which must be from a teacher.
3. Submission of a Statement of Purpose (750 words maximum) in English, explaining why
the applicant wishes to study in this degree programme accredited in English and why the
applicant wishes to study in this Department.
4. Submission of a CV detailing the candidate's professional/academic experience.
5. Submission of a copy of the applicant's Bachelor's thesis or a sworn statement that the
applicant will submit the Bachelor's thesis in the Information System by April 30th.
6. Submission of a transcript of university studies from the Information System: is.muni.cz >
Student > During Studies > E-Transcripts.
7. Demonstrate English-language skills at the C1 level of the Common European Framework
of Reference for Language by submitting:
c. Results from the Practical English Exam (AJL11010) and English Language Oral
Proficiency Exam (AJL11020) with a grade A or B.
d. One of the following certificates (not more than one year old at the time of the
submission of the application):
o

IELTS Academic (minimum acceptable score: 7.5)

o

Certificate of Cambridge Proficiency in English with a mark of A or B

o

TOEFL iBT score of 102 or higher

a. Graduates of colleges or universities located in English-speaking countries (i.e. the
United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand)
need not submit test scores.

Entrance exam for students of the Department of English and American Studies at the
Faculty of Arts, Masaryk University
The evaluation of the applications will be done in two steps:
1. Evaluation of the submitted documents.
2. An oral interview (if step 1 is passed). Holders of a bachelor's diploma from the Department
of English and American Studies at the Faculty of Arts, Masaryk University, with a grade A
or B may be accepted without the oral entrance exam.
Admission to study English Language and Literature will be offered to those applicants selected by
the Department's Entrance Exam Committee, based on a complex evaluation of the applicant's
language skills, academic record, recommendations, and motivation.

North-American Culture Studies
Eligibility Criteria
This fee-paying degree program is open to:
1. Those holding a Bachelor's degree in a field related to programs taught at faculties of arts,
faculties of social studies, faculties of education and faculties of economics, and those with
knowledge of English and French/Spanish. Knowledge of English must be at the C1 level.
2. Those holding Bachelor's degrees in other disciplines within the humanities, liberal arts or
social sciences from colleges or universities located in English-speaking countries (i.e. the
United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand) may also
be considered for admission on an individual basis. Those in this category should contact
the Department of English and American Studies prior to applying:
admission@phil.muni.cz.
Terms of Admission
1. Meet the eligibility criteria set out in the paragraph above.
2. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
3. Submission of two letters of recommendation, one of which must be from a teacher.
4. Submission of a Statement of Purpose (750 words maximum) in English, explaining why
the applicant wishes to study in this degree program accredited in English and why the
applicant wishes to study in this Department.
5. Submission of a copy of the applicant's Bachelor's thesis or its equivalent (Honour's Thesis,
Senior Thesis, etc.) or 15 pages of applicant´s original academic paper.
6. Submission of a CV detailing the candidate's professional/academic experience.
7. Submission of a transcript of university/college studies, which must include:
•

Dates you attended the institution

•

Titles of courses and examinations you completed and the marks received

8. Demonstrate English-language skills at the C1 level of the Common European Framework
of Reference for Language by submitting one of the following certificates (not more than
one year old at the time of the submission of the application). Accepted certificates:
•

IELTS Academic (minimum acceptable score: 7.0)

•

Certificate of Cambridge Proficiency in English with a mark of A or B

•

TOEFL iBT score of 95 or higher

•

Graduates of colleges or universities located in English-speaking (i.e. the United
Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand) need not
submit test scores.

9. Demonstrate French-language/Spanish-language skills at the B1 level of the Common
European Framework of Reference for Language by submitting one of the following
certificates (not more than one-year-old at the time of the submission of the application):
•

French: DALF at the B1 level

•

Spanish: DELE at the B1 level

Entrance exam
The evaluation of the applications will be done in two steps:
1. Evaluation of the submitted documents.
2. An oral interview (via Skype if step 1 is passed).
Admission to study program will be offered to those applicants selected by the Department's
Entrance Exam Committee, based on a complex evaluation of the applicant's language skills,
academic record, recommendations, and motivation.

Visual Cultures and Art History
Eligibility Criteria
This degree program is open to:
1. Students of the Department of Art History at MU who have had excellent results in the
defense of their Bachelor’s thesis (evaluation A–B) are admitted to the follow-up master’s
program without admission interview.
2. If a student from another program or another university applies, he/she should present a
written motivational letter, explaining the reasons for his/her interest to study in the
Department of Art History. Furthermore, he/she must have successfully defended a B.A. in
art history or in other related disciplines, with an excellent evaluation of his/her thesis (A–
B), and with a focus on the Mediterranean, Caucasian, Euro-American art and visual
cultures. He/she will then undergo an oral examination by a committee of the Department of
Art History professors.
Terms of Admission
Entrance exam
The evaluation of the applications will be done in two steps:

1. Evaluation of the submitted documents (Motivation letter, B.A. thesis in format PDF, a
written evaluation of the thesis by the supervisor, copy of the B.A. or equivalent degree).
2. Interview.
During the interview, the candidate will present her/himself as well as her/his intellectual path. The
general assessment of the commission is based on the overall evaluation of the following criteria:
•

the candidate will explain the reasons for her/his decision to join the Department of Art
History at MU, she/he should show her/his familiarity with the research and intellectual
objectives of the Department and its units;

•

the interview will be held in English, but at least passive knowledge of the other main
languages of scholarly research in the visual arts, i.e., German, Italian, French, and
possibly Spanish and Russian are additional positive points;

•

the evaluation of the student’s written bachelor’s thesis at her/his home institution also has
informative value for admission;

•

part of the admissions procedure is the determination of the specialization the student
chooses and a project assessment of the future MA thesis. For this last point, the
admission procedure features a brief defense of the intended further and a presentation of
the potential thesis project.

Modern Greek Language and Literature
Eligibility Criteria
This fee-paying degree program is open to those holding a Bachelor's degree in a field related to
Greek philology (Modern, Byzantine, Ancient Greek, Mediterranean studies, etc.) from an
institution of higher education in the Czech Republic or abroad. Fluency in Modern Greek (at least
at the B2 level of the Common European Framework of Reference for Language, to be tested
during the oral interview) is necessary.
Terms of Admission
1. Meet the eligibility criteria set out in the paragraph above. If the applicant does not hold a
Bachelor's degree in Modern Greek Studies or is not a native speaker of Greek, his/her
language skills should be demonstrated by submitting one of the following documents:
•

a language certificate proving his/her knowledge of Greek (at least at the B2 level of
the CEFR),

•

a transcript of completed language courses in Modern Greek.

2. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
3. Submission of a Statement of Purpose (750 words maximum) in English or Greek,
explaining why the applicant wishes to study in this degree program and why the applicant
wishes to study in this Department.
4. Submission of a CV detailing the candidate's professional/academic experience.
5. Submission of a transcript of university/college studies, which must include:

•

Dates you attended the institution

•

Titles of courses and examinations you completed and the marks received

Entrance exam
The evaluation of the applications will be done in two steps:
1. Evaluation of the submitted documents.
2. An oral interview in Greek.
Admission to the study program will be offered to those applicants selected by the Department's
Entrance Exam Committee, based on a complex evaluation of the applicant's language skills,
academic record, and motivation.

Educational Sciences
Eligibility Criteria
Only university graduates of Master's degree programmes with a corresponding or similar
specialization can be admitted to the doctoral study programme (full-time or combined mode) after
passing an entrance examination.
Terms of Admission
It is recommended that you choose and contact your supervisor before sending your application.
For more information, please contact dr. Švaříček at svaricek@mail.muni.cz.
1. Meet the eligibility criteria set out in the paragraph above.
2. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
3. Submission of a research proposal for the doctoral dissertation (in English).
4. Submission of a list of published works (if any).
5. Submission of an academic Curriculum Vitae (in English).
6. Submission of an officially attested copy of applicant's Master's degree (recognition of a
foreign university degree, if applicable).
7. Demonstrate English-language skills at the C2 level of the Common European Framework
of Reference for Language.
8. Receive a positive recommendation from the Education Doctoral Studies Committee, which
is based on an oral entrance examination and a complex evaluation of the materials set out
in Items 1 to 7.
Entrance exam
The evaluation of the applications will be done in two steps:

1. Evaluation of the submitted documents.
2. An oral interview via Skype.
Contents of the oral entrance examination
•

The extent of preparedness for academic research.

•

Applicant's conception for the major specialization in terms of the studied subject.

•

The dissertation project.

•

Language skills.

English Linguistics
Terms of Admission
1. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
2. Submission of three letters of recommendation.
3. Submission of a copy of the applicants Master's Thesis (in English). If this is not available,
an English-language summary of the thesis must be provided together with a minimum
twenty-page sample of the applicant's academic or scholarly writing in English. Graduates
of Masaryk University need not submit a copy, as their theses are available to the Doctoral
Studies Committee via the Masaryk University Information System.
4. Submission of a transcript(s) of university/college studies, which must include:
•

Dates you attended the institution(s)

•

Titles of courses and examinations you completed and the marks received

5. Submission of a research proposal for the doctoral dissertation (in English).
6. Submission of a statement of motivation to pursue a doctoral degree in the English
Language at Masaryk University (in English).
7. Submission of an academic Curriculum Vitae (in English).
8. Demonstrate English-language skills at the C2 level of the Common European Framework
of Reference for Language by submitting one of the following certificates (not more than
one year old at the time of the submission of the application):
•

IELTS Academic score of 8.0 or higher

•

Certificate of Cambridge Proficiency in English with a mark of A or B

•

TOEFL iBT score of 110 or higher

•

Graduates of colleges or universities located in English-speaking countries (i.e. the
United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand) need
not submit test scores.

9. Receive a positive recommendation from the English Language Doctoral Studies, which is
based on a complex evaluation of the materials set out in Items 1 to 8.

Literatures in English
Terms of Admission
1. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
2. Submission of three letters of recommendation.
3. Submission of a copy of the applicants Master's Thesis (in English). If this is not available,
an English-language summary of the thesis must be provided together with a minimum
twenty-page sample of the applicant's academic or scholarly writing in English. Graduates
of Masaryk University need not submit a copy, as their theses are available to the Doctoral
Studies Committee via the Masaryk University Information System.
4. Submission of a transcript(s) of university/college studies, which must include:
•

Dates you attended the institution(s)

•

Titles of courses and examinations you completed and the marks received

5. Submission of a research proposal for the doctoral dissertation (in English).
6. Submission of a statement of motivation to pursue a doctoral degree in the English
Language at Masaryk University (in English).
7. Submission of an academic Curriculum Vitae (in English).
8. Demonstrate English-language skills at the C2 level of the Common European Framework
of Reference for Language by submitting one of the following certificates (not more than
one year old at the time of the submission of the application):
•

IELTS Academic score of 8.0 or higher

•

Certificate of Cambridge Proficiency in English with a mark of A or B

•

TOEFL iBT score of 110 or higher

•

Graduates of colleges or universities located in English-speaking countries (i.e. the
United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand) need
not submit test scores.

9. Receive a positive recommendation from the English Language Doctoral Studies, which is
based on a complex evaluation of the materials set out in Items 1 to 8.

Study of Religions
Terms of Admission
1. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
2. Submission of the doctoral research project (in English) on the official form (available for
download at https://is.muni.cz/do/phil/Pracoviste/urelig/formulare/research-proposal.docx)
by October 31st (for the expected enrollment in the Spring semester) or April 30th (for the
expected enrollment in the Autumn semester) accompanied by an academic curriculum

vitae (in English) containing a list of publications (if applicable). These materials need to be
submitted in digital form as part of the online application.
The admission procedure has two rounds. Based on the quality of the project, its compliance with
the research profile of the department, and the availability of a suitable supervisor, projects can be
shortlisted for the second round. The second round consists of a presentation of the project in front
of the admission committee, followed by discussion and defense of the project. The time dedicated
to the presentation is 15 minutes. A presentation in PowerPoint or another program is encouraged.
Based on this interview and the availability of a potential supervisor, the admission committee
decides about recommending or not the admission.

Aesthetics and Culture Studies
Terms of Admission
1. Submission of an electronic application in the Masaryk University Information System.
2. Submission of one letter of recommendation.
3. Submission of a copy of the applicants Master's Thesis (in English). If this is not available,
an English-language summary of the thesis must be provided together with a minimum
twenty-page sample of the applicant's academic or scholarly writing in English.
4. Submission of a doctoral research project (about 3000 words in English) by October 31st
(for the expected enrollment in the Spring semester) or April 30th (for the expected
enrollment in the Autumn semester).
5. Submission of a statement of motivation to pursue a doctoral degree in Aesthetics and
Culture Studies at Masaryk University (in English).
The admission procedure has two rounds. Based on the quality of the project, its compliance with
the research profile of the department, and the availability of a suitable supervisor, projects can be
shortlisted for the second round. The second round consists of a presentation of the project in front
of the admission committee, followed by discussion and defense of the project. Based on this
interview and the availability of a potential supervisor, the admission committee decides about
recommending or not the admission.

Digital Culture and Creative Industries
Eligibility Criteria
Only university graduates of Master's degree programmes with a corresponding or similar
specialization can be admitted to the doctoral study programme (full-time or combined mode) after
passing an entrance examination.
The admission procedure takes a form of an oral examination:
• The applicant introduces a research proposal for a doctoral dissertation and the
discussion is held in order to evaluate their professional preparedness and motivation for
doctoral studies. The research project should be 6 to 10 standard pages long.

•

The previous professional and creative activities of the applicant are evaluated and
discussed too.

•

The knowledge of English at least at the B2 level of the European classification is tested.

Evaluation:
The applicant can earn a maximum of 100 points. The minimum number of points for admission to
study is 70. The candidate is evaluated in the following areas:
•

Dissertation project (max. 50 points);

•

Professional readiness (max. 25 points);

•

Motivation to study and compliance of the research project with the professional focus of
the department (max. 25 points).

The applicant is informed about the outcome of the admission procedure in a written form, via an
e-mail.
Materials for the admission procedure (additional materials to the e-application):
• Research proposal for the doctoral dissertation:
Recommended structure:
1. Description of theoretical background;
2. Research problem formulation;
3. Listing of the research objectives arising from it;
4. Design of adequate research methods;
5. List of basic literature.
Range: 6 to 10 standard pages
•

Structured professional CV, including a list of publications or other creative activities
relevant for assessing the

applicant's professional qualifications for doctoral studies.
•

Certificate of proficiency in English at the B2 level of the European classification
(optional).

•

Copy of master's degree diploma or proof or current studies (transcript of records).

Examination board:
An examination board is established for the entrance examination. It consists of the chairman and
at least two other members of the Board of the study subject. At the entrance examination, the
research proposal for the doctoral thesis will be primarily discussed with the applicant; the
theoretical and methodological knowledge related to the project will be tested in the form of an
interview; the candidate will have the opportunity to comment on the submitted CV.
Applicants who cannot attend the entrance exam in Brno will have to attend a Skype interview.

Musicology
Eligibility Criteria
Terms of admission
It is recommended that you choose and contact your supervisor before sending your application. For
more information, please contact prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. at 17637@mail.muni.cz

