Vítej na
PEF MENDELU

Studentská komora Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně (SK AS PEF MENDELU)
Zástupci studentů v akademických senátech mají možnost možnost proniknout hlouběji do dění na
fakultě a přispívat tak k jejímu rozvoji.
Jejich aktivita spočívá především v reprezentování studentského pohledu na projednávané
záležitosti v průběhu zasedání senátu, komunikaci se studenty PEF a jejich informování o aktuálním
dění na fakultě. Dále úzce spolupracují se studentskými poradci fakulty.
Studentským senátorem se můžeš stát i Ty v případě zvolení v řádných či doplňujících volbách.
Facebook SK AS PEF MENDELU: @studentipef.

Studijní poradce
Studijní poradce je studentem stejně jako Ty s tím rozdílem, že byl vedením fakulty na návrh
studentských senátorů vybrán na tuto pozici tak, aby byl studentům po ruce a mohl jim
kompetentně radit v běžných studijních záležitostech. Rozumí nejen většině procesů a organizaci
studia, ale také díky detailní znalosti předpisů fakulty i univerzity Ti dokáže poradit v nejrůznějších
studijních situacích, nebo případně nasměrovat na osobu, která Ti určitě pomůže.
Pokud máš dotaz ohledně studia, nebo problém, který nevíš jak řešit, obrať se právě na něj.
Více informací o studijním poradci najdeš na: pef.mendelu.cz/student/potrebuji-poradit.

Kroužky na PEF MENDELU
Na naší fakultě funguje i čilá kroužková činnost, kde se potkávají studenti napříč programy, obory,
ročníky i formami studia. V průběhu celého studia si můžeš zapsat jakýkoliv kroužek dle svého
zájmu a nejen, že za jeho absolvování získáš jeden kredit, ale získáš i spoustu kamarádů. Kroužky si
nemusíš nutně zapisovat. Stačí se přijít podívat, nebo jako množství Tvých starších kolegů můžeš
chodit pravidelně i bez zapsání kroužku ve formě předmětu. Sice nezískáš jeden kredit, ale
o možnost získat nové přátele nepřijdeš.
Fakulta podporuje i další aktivity z oblasti, která není odborně ekonomicky nebo informaticky
zaměřená. Pokud se chceš zapojit do rozvoje těchto aktivit, tak se stačí poohlédnout po nějakém
klubu či jiných aktivitách na fakultě nebo univerzitě.

Spolek Studentské unie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně (SU PEF)
Členové spolku SU PEF svojí aktivitou oživují studentský život na fakultě. Organizují Prvákoviny,
kvízy, Královské hry, Beerpong turnaje, aj. SU PEF zpravidla sdružuje skupiny aktivních studentů,
kteří mají volnou ruku v rozvíjení svých myšlenek, dovedností a nápadů.
Nejočekávanější akcí, na kterou je celá fakulta pyšná, je však Ples PEF MENDELU, který je plně
organizován členy spolku, tedy studenty. Ples se každý rok odehrává v jiném duchu, ale tradičně
zaujímá místo v Boby centru a to vždy první čtvrtek v březnu. Zahajovací předtančení studentů,
bohatý program, skvělé kapely a volba krále a královny fakulty nikdy nechybí.

Tvým zápisem do studia jsi se stal novým členem akademické obce Provozně ekonomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně. V roli studenta to obnáší určitá práva a povinnosti, které vyplývají ze
studia ve studijním programu, Studijního a zkušebního řádu MENDELU, stejně jako ze zákona
o vysokých školách. Dále Tě studiem budou provázet další vnitřní předpisy fakulty a univerzity, se
kterými Ti doporučujeme se seznámit. Všechny předpisy jsou dostupné v elektronické formě na
univerzitních či fakultních webových stránkách nebo úředních deskách.
Práva a povinnosti studenta jsou např:
● právo volit a být volen do akademického senátu fakulty nebo univerzity,
● právo získat stipendium z prostředků univerzity, splníš-li podmínky pro jeho přiznání
stanovené ve stipendijním řádu univerzity,
● povinnost dodržovat vnitřní předpisy univerzity a fakulty,
● povinnost hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši.
Studijní a zkušební řád MENDELU (tzv. SZŘ) ukládá studentovi například tyto povinnosti:
V souvislosti se studiem:
● k zápisu do druhého semestru musíš v prvním semestru získat alespoň 12 kreditů,
● zapsat se do dalšího semestru ve stanovených termínech zápisu (stanovuje harmonogram
akademického roku),
● k zápisu do dalších semestrů musíš získat minimálně 40 kreditů v součtu za poslední dva
studované semestry,
● mít zapsán alespoň jeden předmět v každém semestru studia.
Obecné povinnosti:
● průběžně sledovat záznamy o svém studiu v UIS a případné nesrovnalosti obratem řešit,
● nejméně jednou za 7 kalendářních dní kontrolovat elektronickou poštu doručenou na
přidělenou univerzitní e-mailovou adresu,

Jak se k SU PEF přidat?

● oznamovat studijnímu oddělení fakulty změny týkající se svých osobních údajů,

Napiš na spolkovou facebookovou stránku, nebo oslov kteréhokoliv ze členů.

● dostavit se na výzvu studijního oddělení nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy,

Facebook SU PEF MENDELU: @spoleksupef.

● zdržet se podvodného nebo jiného nekalého jednání vůči univerzitě, její součásti, studentovi
anebo zaměstnanci univerzity (v případě porušení je zahájeno disciplinární řízení).
Více o právech a povinnostech uvádí např. § 62 a § 63 zákona o vysokých školách.
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Organizace studia

Pokud vycestuješ minimálně na 30 dní na zahraniční pobyt nebo stáž, můžeš být osvobozen od
povinnosti konat přijímací zkoušku do navazujícího studia!

Akademický rok se skládá ze dvou semestrů, které jsou základní jednotkou časové organizace
studia. V harmonogramu fakulty jsou stanoveny časové milníky jako zejména začátek a konec
akademického roku a jednotlivých semestrů, období registrací a zápisů do semestru, období výuky,
zkouškové období, volby specializací nebo zaměření studia, výběr tématu bakalářské práce,
odevzdání bakalářské práce apod.

Na začátku každého semestru pořádáme akci „S Pefkou do světa“, kde studenti sdílí své zkušenosti
ze zahraničních studijních pobytů a stáží. V UIS si můžeš přečíst i závěrečné zprávy z těchto mobilit
(is.mendelu.cz/int/zavzpr.pl?). Můžeš se také přihlásit k odběru Newsletteru s novinkami
o zahraničních mobilitách.

Harmonogram akademického roku najdeš ve svém Portálu studenta v UIS.
Studium na naší fakultě se řídí principy ECTS systému. Úspěšným dosažením studijních výstupů
jednotlivých předmětů získáš ECTS kredity, a to buď v předmětech povinných (ty jsou dány
studijním plánem a musíš je absolvovat), povinně volitelných (vybíráš v průběhu studia ze skupiny
předmětů dle předem a jasně definovaných podmínek, tj. minimum předmětů, nebo minimum
kreditů) a volitelných (předměty z nabídky fakulty respektive univerzity, které si volíš dle vlastního
zájmu a uvážení). Také se Ti mohou ve Tvém studijním plánu objevit „doporučené volitelné"
předměty, které mají za cíl Ti usnadnit volbu volitelných předmětů.
Studijní předměty jsou specifikovány Sylabem předmětu, kde jsou uvedeny veškeré informace,
které o organizaci předmětu potřebuješ vědět včetně požadavků na jeho ukončení. U některých
předmětů jsou požadovány odstudované výchozí předměty, tzv. prerekvizity.

Informace o administrativě zahraničních mobilit pro studenty nalezneš na:
pef.mendelu.cz/student/studentske-mobility.
S administrativou zahraničních mobilit Ti pomůže zahraniční oddělení fakulty, nebo třeba
studentský spolek ESN MENDELU Brno.

Akademická etika
Čestnost, důvěra, férovost, respekt, zodpovědnost a odvaha. To jsou základní hodnoty, na kterých
stojí akademická etika, která mimo jiné spočívá v dodržování etických zásad, jež jsou konkrétně
popsané v etickém kodexu univerzity. Měj na paměti, že se od Tebe očekává, že po celou dobu
studia a také po jeho ukončení, budeš tyto zásady a hodnoty ctít a zachovávat, což bude přispívat
k příjemnému prostředí a udrží integritu na naší fakultě i celé univerzitě.

Každý studijní program má své požadavky a povinnosti, co se studia určitých předmětů týče. Tím
Tě tak formuje jako budoucího odborníka. K rozvržení těchto požadavků a povinností slouží
doporučený studijní plán, který představuje něco jako „cestu” Tvým studiem. UIS automaticky
indikuje plnění studijního plánu – stačí si zobrazit „Kontrola plánu” v Portálu studenta v UIS.

Etický kodex MENDELU: is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=12342;download=229428;z=1

Další detailnější informace týkající se Tvého studia najdeš v komentáři před a za svým studijním
plánem v UIS.

V případě, že se i přes častá upozornění a varování dopustíš disciplinárního přestupku (třeba ve
formě podvodu nebo odevzdání plagiátu), bude s Tebou zahájeno disciplinární řízení. Jednání
probíhá před disciplinární komisí, kde budeš muset své činy vysvětlit a na základě jejich závažnosti,
Ti může komise navrhnout různou formu sankce. Konečné rozhodnutí o udělení sankce je
v kompetenci děkana fakulty.

Po splnění všech podmínek Tvého studijního plánu, obhájení bakalářské práce a složení státní
bakalářské zkoušky se z Tebe stane úspěšný absolvent naší fakulty s titulem bakalář uváděným
před jménem jako Bc.

Studium jazyků na PEF MENDELU
Důraz u výuky cizích jazyků na fakultě je kladen na anglický jazyk. Základem jazykového vzdělávání
jsou předměty EBA-AJ1 Angličtina 1 (jazyková úroveň B1), EBA-AJ2 Angličtina 2 (jazyková úroveň
B2/C1) a volitelný předmět EBA-AJ3 Angličtina 3 (jazyková úroveň C1). Vedle těchto základních
předmětů můžeš studovat např. EBN-NJ1 Němčina 1, nebo další specializované jazykové předměty
z jiných studijních programů. Ve vyšších ročnících pak můžeš (nebo budeš muset) studovat již
odborné předměty přímo v anglickém jazyce, abychom Tě co nejlépe připravili na budoucí praxi.
Více o studiu jazyků na: pef.mendelu.cz/student/studium-jazyku.
Výuku cizích jazyků na naší fakultě zajišťuje soukromá firma HOPE, která nabízí i zvýhodněné
jazykové kurzy určené přímo pro studenty PEF MENDELU, jako např. jiný světový jazyk než
angličtinu, zdokonalovací jazykové kurzy a další. Více na webu: jazykynapef.cz.

Zahraniční mobility

Disciplinární řízení

Více o průběhu disciplinárního řízení nalezneš v Disciplinárním řádu PEF MENDELU:
pef.mendelu.cz/akademicka-etika.

Akademický senát fakulty
Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AS PEF MENDELU)
schvaluje a projednává různé dokumenty fakulty (např. podmínky přijetí ke studiu, výroční zprávu
fakulty, směrnice a vyhlášky děkana a další) a diskutuje o současných výzvách, otázkách,
záležitostech a problémech fakulty.
AS PEF MENDELU se skládá z 15 členů, z čehož je 5 senátorů z řad studentů, kteří reprezentují
studenty PEF jako celek. Zvolení studentští senátoři tvoří Studentskou komoru Akademického
senátu PEF MENDELU (SK AS PEF MENDELU), jejímž členem se můžeš stát i Ty.
Jako student fakulty můžeš kontaktovat kteréhokoliv ze studentských senátorů a zeptat se na
záležitosti, které Tě zajímají. Můžeš s ním probrat svůj případný problém, nebo návrh na změnu. Tvůj
podnět může být dle uvážení senátora na senátu vznesen.
Zasedání senátu jsou přístupná i pro Tebe, jakožto člena akademické obce PEF MENDELU.

Chceš si vyzkoušet studium nebo práci v zahraničí? Prohlub si jazykové znalosti, získej nové
zkušenosti a přátele z různých koutů světa. V rámci studia na PEF můžeš opakovaně vycestovat na
studijní pobyty či stáže po celém světě. Výběrová řízení na zahraniční mobility probíhají dvakrát
ročně. V rámci Evropské unie probíhají výměnné pobyty přes program Erasmus+. Mobility mimo EU
zastřešují programy Bilaterálních dohod a Erasmus+ kreditové mobility. Pro mobility ve střední
Evropě je navíc možné využít program CEEPUS.

Více informací na: senat.pef.mendelu.cz.
Na univerzitě existuje také Akademická senát Mendelovy univerzity v Brně, který se zaobírá
problematikou celé univerzity, nikoli pouze fakulty.
Více informací na: senat.mendelu.cz.

Na studijní pobyt v rámci jednoho programu můžeš vyjet na jeden semestr nebo na celý
akademický rok, organizují se i týdenní studijní pobyty. Ze zahraničního pobytu lze uznat
odpovídající předměty dle studijního plánu. Některé studijní programy mají dokonce celá zaměření
sestavená z uznaných předmětů ze zahraniční mobility. Stáž můžeš absolvovat třeba během letních
prázdnin nebo pracovat v zahraničí celý rok a splnit si tak předmět související s odbornou praxí.
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