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Vážená paní, vážený pane,  

v rámci přijímacího řízení do doktorských studijních programů jste úspěšně složil/a přijímací zkoušky, a proto si Vám 

dovolujeme sdělit některé relevantní informace.         

1. Informace k požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na ESF MU 

Informace k požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) naleznete na 

https://www.econ.muni.cz/studenti/po-a-bozp 

Pokyn k BOZP si na výše uvedené adrese, prosím, prostudujte a následně vyplňte a podepište formulář, jenž je součástí 

zápisového listu, který najdete ve společném dokumentu s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Podepsání tohoto 

formuláře je povinné a bez splnění této povinnosti nemůžete být zapsán(a) ke studiu. Podepište rovněž i zápisový list, 

jako datum uvádějte v obou případech datum uskutečnění zápisu do studia. Dokument odevzdáte při zápisu. 

2. Důležité informace 

Studijní katalog s harmonogramem výuky a studijními plány pro jednotlivé studijní programy naleznete na 

https://www.econ.muni.cz/studenti/katalog 

Velmi důležité informace najdete v sekci „Průběh studia“, který je dostupný na adrese 

https://www.econ.muni.cz/phd/pruvodce-studiem#prubeh. Tyto webové stránky doporučujeme před začátkem 

studia prostudovat. Stejně tak se seznamte s „Manuálem PhD studenta na ESF“ 

https://www.econ.muni.cz/do/econ/ds/9295433/43945671/Manual_PhD_studenta.pdf. 

Konzultační hodiny na Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské (OVVD) studium naleznete na 

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/569915-oddpro-vav-a-doktorske-studium 

 

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) 

Veškerá studijní agenda a evidence studia probíhá prostřednictvím elektronického „Informačního systému MU“ (IS 

MU). V případě zájmu o podrobnější seznámení s „ISem“ využijte podrobnou nápovědu na 

https://is.muni.cz/napoveda/student/zaciname/ nebo zkontaktujte koordinátorku pro doktorské studium na OVVD. 

V den zápisu ke studiu obdržíte (pokud jej již nemáte)  

UČO – uživatelské jméno pro přihlašování do systému 

Heslo ESF – heslo do počítačové sítě ESF  

Heslo IS – heslo přístupu do IS                   

3. Fotografování  

V případě potřeby výroby identifikačního průkazu studenta a zobrazení fotografií v univerzitním informačním systému 

IS MU je nutné se vyfotografovat (není možné použít vlastní fotografii). Termíny fotografování jsou každou středu a 

pátek od 10 do 11 hod. v budově bývalé Lékařské fakulty MU, Komenského náměstí 2, Brno, místnost 065c (přízemí 

vpravo). Podrobnější informace naleznete https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob.  

4. Ubytování na kolejích 

Žádost o koleje si prosím podávejte přes IS MU. Ostatní informace týkající se ubytování na kolejích naleznete na 

https://www.skm.muni.cz/. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení koleje bude zveřejněno na adrese 

https://iskam.skm.muni.cz/ po zadání identifikačních údajů (UČO + heslo do IS MU). Písemné vyrozumění není 

zasíláno. 

Pozn.: Body 3 a 4 neplatí pro absolventy MU. 

 

 

Přejeme Vám příjemné a bezproblémové studium.  

      Mgr. Lucie Přikrylová 

koordinátorka pro doktorské studium 

Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium 

tel.: 549 49 6693, kancelář 209 

e-mail: phd@econ.muni.cz      

Ekonomicko-správní fakulta MU                                                                                                 

Lipová 41a, Brno 602 00  
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