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O UNIVERZITĚ
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena v roce 1918. V současné 
době má tři fakulty, a to Fakultu veterinárního lékařství, Fakultu veterinární hygieny 
a ekologie a Farmaceutickou fakultu.

UMÍSTĚNÍ A AREÁL UNIVERZITY
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno je jedinou univerzitou v České republice 
zaměřenou na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii a jedna ze dvou za-
měřených na farmacii. Je lokalizována v městské části Brno - Královo Pole a umístěna 
v jedinečném kampusu, ve kterém jsou soustředěna všechna výuková a výzkumná 
zařízení univerzity.

FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ 
Fakulta veterinárního lékařství uskutečňuje univerzitní vzdělávání, výzkum i odbor-
nou činnost zaměřenou zejména na klinickou veterinární medicínu.  Na Fakultě vete-
rinárního lékařství probíhá výuka v rámci magisterského studijního programu Veteri-
nární lékařství vyučovaného v českém i anglickém jazyce.
Studenti Fakulty veterinárního lékařství dosahují v rámci českých zemědělských a ve-
terinárních fakult jednu z nejnižších neúspěšností studia, absolventi pak vykazují 
nejnižší nezaměstnanost. Z hlediska mezinárodní aktivity a mezinárodních programů 
studentské mobility patří fakulta k nejlépe hodnoceným fakultám u nás.

FAKULTA VETERINÁRNÍ 
HYGIENY A EKOLOGIE
Fakulta veterinární hygieny a ekologie uskutečňu-
je univerzitní vzdělávání, výzkum i odbornou čin-
nost zaměřenou zejména na veterinární hygienu, 
bezpečnost a kvalitu potravin a ochranu zvířat.
Bakalářské studium se uskutečňuje v rámci baka-
lářského studijního programu v oboru Bezpečnost 
a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfare v čes-
kém a v anglickém jazyce a Zdravotní nezávadnost 
a kvalita potravin v gastronomii v českém jazyce. 
Navazující magisterské studium se uskutečňuje 
v rámci navazujícího studijního programu v obo-
ru Bezpečnost a kvalita potravin, Ochrana zvířat 
a welfare v českém a anglickém jazyce a Zdravot-
ní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii 
v českém jazyce. 
Magisterské studium se uskutečňuje v rámci še-
stiletého magisterského studijního programu 
v oboru Veterinární hygiena a ekologie v českém 
i anglickém jazyce.
Fakulta veterinární hygieny a ekologie dosahuje 
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skvělých výsledků v oblasti úspěšnosti studia a řadí se tak k vzdělávacím zařízením s nejvyšším 
podílem úspěšných absolventů. Rozsahem a úrovní vědeckého výzkumu zaujímá fakulta přední 
místo mezi českými zemědělskými a veterinárními školami.

FARMACEUTICKÁ FAKULTA
Farmaceutická fakulta uskutečňuje vzdělávací, tvůrčí a odbornou činnost se zaměřením na pro-
blematiku léčiv, jejich vlastnosti, použití a postavení v terapii nemocí člověka i zvířat. Fakulta nabízí 
magisterské a doktorské studium v oblasti vzdělávání Farmacie v českém i anglickém jazyce.
Farmaceutická fakulta je otevřena mezinárodní spolupráci, která je realizována formou výměn-
ných studijních a výzkumných pobytů, a také společnými výstupy tvůrčích činností se zahraničními 
pracovišti. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění ve všech odvětvích farmacie (lékárenská a kli-
nicko-farmaceutická péče, výzkum, výroba a distribuce léčiv, atd.) a v dalších příbuzných oborech.

STUDIUM NA UNIVERZITĚ
Výuka na univerzitě je organizována na principu kreditního systém (ECTS - European Credit Trans-
fer System). Uskutečňuje se formou přednášek, seminářů, praktických cvičení, laboratorních cvi-
čení, formou výuky na klinikách, v masné, rybí a mlékárenské dílně, fakultní lékárně, dále formou 
praktické výuky na školním zemědělském statku, v podnicích a v praxi, formou stáží u veterinár-
ních lékařů, u veterinárních organizací, v lékárnách a dalších institucích. Univerzita je otevřena zís-
kávání mezinárodních zkušeností, podporuje krátkodobé i dlouhodobé pobyty studentů i učitelů 
v Evropě i ve světě. 

UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ
Součástí péče o studenty je zajištění ubytování studentům na kolejích. Univerzita má vlastní Kau-
nicovy studentské koleje, které jsou umístěny nedaleko od areálu univerzity.

SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST NA UNIVERZITĚ
Univerzita disponuje unikátní sportovní halou a dalšími sportovišti v areálu univerzity. V areálu 
univerzity našel své zázemí také kynologický klub a myslivecký kroužek. Na univerzitě vyvíjí čin-
nost studentská organizace IVSA (International Veterinary Student Association), Unie studentů 
farmacie (USF) a na kolejích Kolejní rada. Tyto organizace pořádají další aktivity, jejichž obsahem 
jsou společenské, kulturní a zájmové činnosti studentů (např. vítání nových studentů, vydávání 
studentského časopisu, pořádání Majálesu, plesů, promítání filmového klubu a další).
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ABOUT THE UNIVERSITY
The University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno was founded in 1918. 
At the moment the University consists of three faculties – the Faculty of Veterinary 
Medicine, the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, and the Faculty of Pharmacy.

LOCATION AND UNIVERSITY CAMPUS
The University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno is the only universi-
ty in the Czech Republic specializing in veterinary medicine, veterinary hygiene and 
ecology, and just one of two teaching pharmaceutical science.
It is located within the City of Brno in the district of Královo Pole, on the university 
campus, where  all  educational  and  research  facilities  are situated.

THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
The Faculty of Veterinary Medicine provides university education, research and  
specialized activities focused mainly on clinical veterinary medicine. At the Faculty of 
Veterinary Medicine, education   takes   place   within   the   framework of the Mas-
ter’s degree programme of Veterinary Medicine in Czech and English.
The students at the Faculty of Veterinary Medicine have the lowest rate of failure, as 
well as unemployment  of  graduates among agricultural and veterinary faculties in 
the Czech Repulic. The faculty rates among the best in the country for involvement in 
international activities and international student mobility and exchange programmes.



THE FACULTY OF VETERINARY HYGIENE AND ECOLOGY
Bachelor  studies   are   carried   out   within the framework of the Bachelor Study Programme in 
the fields of Food Safety and Quality, Animal protection   and   Welfare,   both in  the Czech   and 
English language. There is also a Bachelor Study Programme in Food Safety and Quality in Gas-
tronomy in the Czech language.There are  follow up Master‘s  Study Programmes  in the fields of 
Food Safety and Quality, Animal Protection and Welfare,  both in the Czech and English language. 
There is also an integrated  Master‘s Study Programme in the field of Veterinary Hygiene and 
Ecology in both the Czech and English language. The  Faculty  of  Veterinary  Hygiene  and  Ecolo-
gy  has achieved excellent pass rates, ranking among the educational institutes with the highest 
proportion of graduation success. Due to the scope and level of scientific research at the faculty, 
it holds a leading  position among all Czech agricultural and veterinary schools.

THE FACULTY OF PHARMACY
The Faculty of Pharmacy provides educational, research and professional activities, focused 
on the characteristics of, and the safe and rational use of, medicines, and their importance in  
human and veterinary pharmacotherapy. The Faculty offers Master’s and Doctoral degree pro-
grammes in the field of Pharmacy in both the Czech and English language.
The Faculty of Pharmacy is open to international cooperation, realized through study and scien-
tific exchange programmes and joint achievements in productive activities with institutions from 
abroad. Alumni of our Faculty have the highest attainments in various fields of pharmacy, such 
as community and hospital pharmacy care, research, development, manufacturing and wholesaling 
of medicines, and others.

STUDYING AT THE UNIVERSITY
Education at the University is organized on the principle of a credit system (ECTS - European Cred-
it Transfer System). This education takes the form of lectures, seminars, practical  exercises,  labo-
ratory  training and  education   at   clinics, in the faculty pharmacy and in specialized laboratories. 
It is also provided in the form of practical training at the agricultural school farm, in   companies   
and in job   training   in the   form of  internships in institutions  and  clinics of the University.
The University supports the acquisition of international experience. Students and teachers take 
part in short-term and long-term mobility programmes at universities in Europe and worldwide.

ACCOMMODATION  FOR STUDENTS
Support for students also includes providing accommodation to students away from home in its 
own Kaunic Halls of Residence not far from the university campus.

STUDENT ORGANIZATIONS AND EXTRA-CURRICULAR 
ACTIVITIES AT THE UNIVERSITY 
The University features an excellent  sports hall  and other sports facilities on the campus.  There 
are also canine and hunting clubs based here. The IVSA (International Veterinary Student Associ-
ation) and USF (Pharmacy Students’ Union) are student   bodies   active   at   the University,   with 
the   Dormitory   Council   helping   the   Dormitory management.  These  bodies  organize  events 
of cultural,  social  and  professional  interest for  the students, such as welcome parties for fresh-
men, a students’ magazine,  traditional  celebrations,  balls, a film club and more.

THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
The Faculty of Veterinary Medicine provides university education, research and specialized activ-
ities focused mainly on clinical veterinary medicine. At the Faculty of Veterinary Medicine, edu-
cation   takes   place   within   the   framework of the Master’s degree programme of Veterinary 
Medicine in Czech and English.
The students at the Faculty of Veterinary Medicine have the lowest rate of failure, as well as 
unemployment  of  graduates among agricultural and veterinary faculties in the Czech Repulic. 
The faculty rates among the best in the country for involvement in international activities and 
international student mobility and exchange programmes.

THE FACULTY OF VETERINARY HYGIENE AND ECOLOGY
Bachelor  studies   are   carried   out   within the framework of the Bachelor Study Programme in 
the fields of Food Safety and Quality, Animal protection   and   Welfare,   both in  the Czech   and 
English language. There is also a Bachelor Study Programme in Food Safety and Quality in Gas-
tronomy in the Czech language.There are  follow up Master‘s  Study Programmes  in the fields of 
Food Safety and Quality, Animal Protection and Welfare,  both in the Czech and English language. 
There is also an integrated  Master‘s Study Programme in the field of Veterinary Hygiene and 
Ecology in both the Czech and English language.
The  Faculty  of  Veterinary  Hygiene  and  Ecology  has achieved excellent pass rates, ranking 
among the educational institutes with the highest proportion of graduation success. Due to the 
scope and level of scientific research at the faculty, it holds a leading  position among all Czech 
agricultural and veterinary schools.
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