Novinky na MU
prosinec 2009

Nakladatelství MU
vydalo novou učebnici
genetiky
V Nakladatelství Masarykovy univerzity vyšla
v listopadu 2009 kniha, která je po třiceti letech
první vysokoškolskou učebnicí genetiky v Česku.
Dílo s výstižným názvem Genetika je určeno nejen
vysokoškolským studentům, ale také středoškolákům
a jejich učitelům.
Nová publikace vznikla jako překlad moderní
učebnice genetiky Principles of Genetics autorů
G. Petera Snustada a Michaela J. Simmonse, profesorů
Univerzity v Minnesotě. Tým
odborníků z brněnských univerzit
a Akademie věd ČR, který překlad
do češtiny připravil, si anglickou
publikaci vybral z několika
návrhů. Jde o velmi přínosný,
oblíbený a zároveň moderně
pojatý text. Páté vydání
originálu, který netradičním
způsobem postihuje zvolené
téma, vyšlo v lednu 2009
v nakladatelství Wiley
& Sons.
Nová česká kniha má
téměř 900 stran a pokrývá
všechny oblasti genetiky: od obecné přes
molekulární, vývojovou, evoluční i populační až
k aplikaci molekulární genetiky či genomiky. Další
informace naleznete zde:
www.muni.cz/press/research/publications/856457.

Navštivte výstavu
neslyšících fotografů
V Galerii Teiresiás, která je součástí Střediska pro
pomoc studentům se speciﬁckými nároky Masarykovy
univerzity, vystavují svá díla neslyšící fotografové
z občanského sdružení Zavři uši. Hlavním tématem
výstavy nazvané Jako vejce vejci? je podobnost
zdánlivě neslučitelných motivů, které umělci prezentují
formou diptychů.
Autory fotograﬁí jsou Marie Basovníková, Zdeňka
Dvořáková, Jakub Málik, Daniela Pořízková a Monika
Zaoralová. „Nechtěli jsme fotit pouze to, co se samo
nabízí, jako třeba dvojčata nebo pána a jeho psa.
Vybrali jsme motivy, které mají něco podobného
nebo spolu alespoň okrajově souvisí, ať už vizuální
podobností či názvem,“ uvedla Marie Basovníková.
Výstava je přístupná každý všední den od 9:00 do
17:00 a navštívit ji můžete až do 28. února 2010.
Prostory galerie, která se nachází v Brně na adrese
Šumavská 15, jsou bezbariérové. Další informace
naleznete na webech:
www.teiresias.muni.cz a www.zavriusi.eu.

Devět fakult MU přivítalo stovky středoškoláků
Masarykova univerzita připravila na pátek 20. listopadu 2009 jednu ze stěžejních a již
tradičních akcí projektu Partnerství ve vzdělávání – Speciální den otevřených dveří. Program
pro zájemce přichystalo všech devět fakult, které na své půdě přivítaly několik stovek studentů
partnerských škol.
Na návštěvníky čekaly desítky pracovníků i studentů MU, kteří jim poskytli komplexní informační servis a nechali je „ochutnat“ každodenní život univerzity. Studenti partnerských škol
se tak dozvěděli vše potřebné o přijímacích zkouškách a studijních programech jednotlivých
fakult i kateder a ústavů, prohlédli si specializovaná pracoviště, knihovny či počítačové
studovny. Každá z fakult MU si pro ně připravila také něco zvláštního: Studenti Pedagogické
fakulty předvedli divadelní vystoupení, v němž ztvárnili aktuální témata z života mladých lidí,
specialisté z Přírodovědecké fakulty
ukázali fyzikální experimenty
a představili v přednášce polární
výzkum na Antarktidě, na Fakultě
sociálních studií mohli zájemci
zhlédnout ﬁlmy natočené studenty.
Uvažujete o studiu na Masarykově univerzitě a chcete
Modulová koncepce programu
se dozvědět co nejvíce o přijímacím řízení, studijních
umožnila středoškolákům navštívit
oborech, vybavení fakult a dalších důležitých věcech
více fakult a udělat si tak lepší
představu o studiu, výzkumu
souvisejících se studiem? Neváhejte a navštivte fakulty,
i studentském životě.
které vás zajímají, při dnech otevřených dveří. Tyto
Další informace o akci naleznete
akce pořádá všech devět fakult MU, a to v těchto
v tištěném zpravodaji o projektu
termínech:
Partnerství ve vzdělávání, který
pro vás připravujeme.
Právnická fakulta
11. ledna 2010

Chcete vědět více?
Přijeďte k nám!

Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Filozoﬁcká fakulta
Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Fakulta sportovních studií

16. a 20. ledna 2010
23. a 26. ledna 2010
22. ledna 2010
9. ledna 2010
7. a 14. ledna 2010
19. a 27. ledna a 4. února 2010
22. ledna 2010
26. ledna 2010

Další informace naleznete zde: www.muni.cz/admission/info.

V Univerzitním kampusu MU
vyrostl nový sportovní pavilon
Masarykova univerzita v říjnu 2009 otevřela v areálu Univerzitního kampusu Bohunice
nový pavilon s halou pro míčové sporty a třemi tělocvičnami. Moderní budova bude sloužit
zejména Fakultě sportovních studií, která se do kampusu přestěhovala z Komárova, v rámci
tělesné výchovy ji však budou využívat i studenti ostatních fakult MU.
Dominantu pavilonu, jehož stavba, vybavení a propojovací podzemní koridor stály přes 570
milionů korun, tvoří hala pro míčové sporty s hledištěm pro 388 diváků. Srovnání s vysokými
mezinárodními standardy snesou i ostatní tělocvičny. Unikátní v celé České republice je
hala pro tzv. úpolové sporty (judo, karate a další bojové disciplíny). Kvalitně vybavena je
tělocvična pro taneční kreativitu a jiné pohybové aktivity s doprovodem hudby, stejně jako
vzorová školní tělocvična. Nechybí ani specializované laboratoře, v nichž budou odborníci
z Fakulty sportovních studií
například detailně analyzovat
chůzi či další pohybové aktivity
a jejich změny v závislosti na
vývoji kostry.
Podobně jako ostatní objekty
v kampusu je i nový pavilon
bezbariérový a jeho orientační
systém pamatuje také na sluchově
a zrakově postižené studenty.

