
Proč jít k nám? Co tě čeká?

Nedávno jsme  předělali celou strukturu 

studia, takže je teď víc orientované na to, 

s čím se budoucí učitelé budou v reálném 

životě potkávat. Například pedagogiku 

a psychologii učí dvojice učitelů zároveň, 

protože ani v běžném životě od sebe obojí 

nejde oddělit.  

Studijní katalog máme plný zajímavých 

předmětů, díky nimž se můžeš zaměřit na 

to, co tě zajímá.

Co se u nás dá studovat?

Zajímá tě, jak dobře předávat znalosti 

a dovednosti mladším? Na Pedagogické 

fakultě MU tě naučíme, jak se stát tím 

nejlepším učitelem. Koho baví učit a chce 

být u toho, když se formují nastupující 

generace, ten si u nás přijde na své opravdu 

už v začátcích studia. Budoucí pedagogové 

se u nás učí v terénu – už od druhého 

ročníku chodí doučovat děti a později 

dochází na praxi do škol.

88 % 
absolventů naší fakulty je spokojeno s tím, 

co jim škola dala do života 

Nabízíme všechny představitelné obory 

a kombinace. Můžeš u nás studovat 

například fyziku, matematiku, biologii, 

chemii, dějepis, občanskou výchovu, 

řadu cizích jazyků, a další obory, které 

se vyučují na základních školách, ale 

i učitelství pro 1. stupeň základní školy 

a učitelství pro školy mateřské. Vzdělání 

u nás dostanou i budoucí sociální 

a speciální pedagogové a také logopedi.

Studenti se pohybují hlavně po čtyřech budovách 

rozmístěných kousek od sebe v ulici Poříčí v centru Brna, 

nedaleko řeky Svratky. V areálu fakulty je pro tebe k dispozici  

moderní čtyřpatrová knihovna, stylová fakultní kavárna 

Kafinet anebo úplně nová menza postavená v roce 2022.

Žije to ale i v jiných částech fakulty, je tady třeba dětské 

centrum, kde se studenti a studentky v rámci své praxe věnují 

dětem. A protože jsou tady aktivní výtvarníci, organizuje se 

u nás spousta výstav. A nejen to. Čas se tu dá trávit také 

na literárních večerech, sportovních akcích a divadelních 

a hudebních projektech.

Kde sídlíme?

92 % 
našich absolventů pracuje ve vystudovaném 

oboru

75 
fakultních škol a zařízení s námi 

spolupracuje na zajištění studia

28.2.2022

Přihlášku je 
možné podat do:

Kontakty

Pedagogická fakulta MU

Poříčí 7, 603 00 Brno prijimacky@ped.muni.cz www.is.muni.cz/prihlaska

Informace o studiu

Vše potřebné najdeš na 
webu fakulty:

www.ped.muni.cz/
prijimacky

Facebook

@pdfmu

Instagram

@muni_pdf

Studuj na nejžádanější 
pedagogické fakultě
v Česku

29.1.2022 9:00-13:00

Den otevřených dveří online
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