Informace
o studiu
2022 / 2023

zf.mendelu.cz

Nenechte si ujít

Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
Existuje lepší místo pro zahradnickou školu než
je zahrada? ZF MENDELU se sídlem v Lednici je
jedinou fakultou svého druhu, která nabízí studentům neocenitelné výhody výuky v těsném
propojení s přírodou. Součástí kampusu je vedle
ateliérů, počítačových učeben a špičkově vybavených laboratoří, také akademická zahrada,
areál ukázkových zahrad, rozsáhlé sady, skleníky,
experimentální plochy či dokonce vinohrad, kde
si studenti mohou snadno ověřit teorii v praxi i realizovat své vlastní projekty. Jako například vyrobit
svoje vlastní víno. Studium v inspirujícím prostředí
jim pomáhá lépe porozumět přírodě, vědě i sobě
samotným.
Také proto se absolventi Zahradnické fakulty
MENDELU věnují smysluplným povoláním, která
se často stávají jejich posláním.

27/1
2022

Výška na zkoušku

28/1
2022

Den otevřených dveří - online

9/2
2022

Výška na zkoušku

10/2
2022

Den otevřených dveří

31/3
2022

Podávání přihlášek

23-28/5
2022

Talentové zkoušky
(platí pro Krajinářskou architekturu)

Výhody studia u nás

Své studenty známe jménem. V rodinné atmosféře
fakulty budeš mít každý den pocit, že jsi mezi svými.

––pozemky se sortimenty okrasných a užitkových rostlin
––vědecko‑výzkumné pracoviště Mendeleum
––počítačové učebny vybavené GIS a CAD systémy
––aranžovna s ergonomickým vybavením
a výškově nastavitelnými stoly
––experimentální plochy
––Akademická zahrada a areál ukázkových zahrad

Výuka ve specializovaných laboratořích fakulty:

Další výhody:

Práci svých snů získáš ještě dříve než diplom. Jako
čerstvý absolvent půjdeš do života s náskokem.
Vydej se smysluplnou cestou ke zdravějšímu
a spokojenějšímu životu. V našem kampusu rozkveteš.

––demonstrační laboratoř zelenin a speciálních plodin
––laboratoř vinařství a posklizňových technologií
––laboratoř technologií a environmentální techniky
––ovocnářsko‑fytopatologická laboratoř

Tvými učebnami budou:
––sady a vinice
––skleníky subtropických a tropických rostlin

––studovna a fakultní knihovna s archivem
unikátních lichtenštejnských svazků
––sportovní zázemí, studentský klub, pravidelné
volnočasové akce pořádané studenty
––koleje a menza přímo v areálu kampusu
––domácké a přátelské prostředí
––na dosah velkých metropolí – Brno, Vídeň, Bratislava

Studijní programy a specializace v nabídce
Bakalářské studium (Bc.)

Zahradnictví

Vinohradnictví a vinařství

Navazující magisterské studium (Ing.)
+K

+K

+K

Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

+K

Zahradnictví

+K

Vinohradnictví a vinařství

Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

+K

Floristická tvorba

Krajinářská architektura

Krajinářská architektura (Ing. arch.)

Zahradní a krajinářské realizace

Realizace a správa zeleně

Správa zeleně

K

Vysvětlení zkratek:
+K lze studovat i v kombinované formě
K lze studovat pouze v kombinované formě

Organizace studia
Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia / Krajinářská architektura (titul Bc.) – 4 roky studia / Navazující magisterské studium
(titul Ing.) – 2 roky studia / Dokwtorské studium (titul Ph.D.) – 4 roky studia
Místem studia je ve všech případech Lednice s výjimkou: Zahradnictví – 1. ročník v Brně / Vinohradnictví a vinařství – 1. ročník
v Brně / Zpracovatelské technologie a kvalita potravin – 1. ročník v Brně / Krajinářská architektura – 1. a 2. ročník v Brně /
Zahradní a krajinářské realizace – 1. a 2. ročník v Brně

Podmínky přijetí
Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2022/2023 lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni
Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na SŠ.
Při prospěchu 1,00 získává uchazeč 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Dalším kritériem je průměrný
prospěch za maturitní zkoušku (rovněž max. 100 bodů). O přijetí rozhodne děkanka na základě pořadí uchazeče a maximálního
počtu přijímaných uchazečů.

Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura
Uchazeči absolvují talentovou zkoušku, ústní pohovor a test z biologie. Talentová zkouška je složena ze tří kresebných studií
(studie zátiší s hlavou; studie reálného krajinného prostoru; kresebná studie z představy). Součet získaných bodů za všechny
části rozhodne o pořadí uchazeče. O přijetí rozhodne děkanka na základě pořadí a maximálního počtu přijímaných uchazečů.
Bližší informace budou zveřejněny na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni

zf.mendelu.cz

Máte dotaz? Ozvěte se
nám!
Pro informace o studiu a přijímacím řízení
v bakalářských programech kontaktujte:
Renata Svobodová
tel.: +420 519 367 225
e‑mail: renata.svobodova@mendelu.cz
Pro informace o studiu a přijímacím řízení
v magisterských a doktorských programech
kontaktujte:
Ivana Josefíková
tel.: +420 519 367 226
e‑mail: ivana.josefikova@mendelu.cz
Pro informace a dotazy na akce
pro uchazeče
(Dny otevřených dveří,
Výška na zkoušku) kontaktujte:
PR oddělení
tel.: +420 606 033 065
e‑mail.: pr@zf.mendelu.cz

Sledujte nás na FB
/zahradnicka.fakulta.MENDELU

Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Valtická 337, 691 44 Lednice
+420 519 367 220
info@zf.mendelu.cz
GPS: 48º47’44,5634407’’N, 16º47’55,5005836’’E
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