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veřejná vysoká škola s více než 90ti  letou tradicí 

zajímavé a perspekti vní studijní obory se zaměřením
na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii 
a farmacii vyučované v českém i anglickém jazyce 

výukové prostory v univerzitním kampusu  nedaleko centra 
Brna 

spojení tradiční univerzity a moderních výukových metod  
se špičkovým přístrojovým zázemím

O UNIVERZITĚ 

Veterinární a farmaceuti cká univerzita Brno byla zřízena 
v roce 1918. V současné době má tři fakulty, a to Fakultu 
veterinárního lékařství, Fakultu veterinární hygieny a ekolo-
gie a Farmaceuti ckou fakultu.

UMÍSTĚNÍ A AREÁL UNIVERZITY

Veterinární a farmaceuti cká univerzita Brno je jedinou 
univerzitou v České republice zaměřenou na veterinární 
lékařství, veterinární hygienu a ekologii a jedna ze dvou 
zaměřených 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.
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FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ 

Fakulta veterinárního lékařství uskutečňuje univerzitní 
vzdělávání, výzkum i odbornou činnost zaměřenou zejména 
na klinickou veterinární medicínu. Na Fakultě veterinárního 
lékařství probíhá výuka v rámci magisterského studijního 
programu Veterinární lékařství vyučovaného v českém 
i anglickém jazyce.

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY
A EKOLOGIE

Fakulta veterinární hygieny a ekologie uskutečňuje univer-
zitní vzdělávání, výzkum i odbornou činnost zaměřenou 
zejména na veterinární hygienu a bezpečnost a kvalitu 
potravin. 
Bakalářské studium se uskutečňuje v rámci bakalářského 
studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin 
v českém i anglickém jazyce. Navazující magisterské studium 
se uskutečňuje v rámci navazujícího studijního programu 
v oboru Bezpečnost a kvalita potravin v českém i anglickém 
jazyce. Magisterské studium se uskutečňuje v rámci magis-
terského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a 
ekologie v českém i anglickém jazyce.

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Farmaceuti cká fakulta uskutečňuje univerzitní vzdělávání, 
výzkum i odbornou činnost  zaměřenou zejména na humán-
ní a veterinární farmacii. Farmaceuti cká fakulta umožňuje  
magisterské studium, které se uskutečňuje v rámci magis-
terského studijního programu v  oboru Farmacie v českém 
i anglickém jazyce. 



4www.vfu.cz 4www.vfu.cz

STUDIUM NA UNIVERZITĚ

Výuka na univerzitě je organizována na principu kreditního 
systém (ECTS - European Credit Transfer System). 
Uskutečňuje se formou přednášek, seminářů, prakti ckých 
cvičení, laboratorních cvičení, formou výuky na klinikách, 
v masné, rybí a mlékárenské dílně, fakultní lékárně, ve 
specializovaných laboratořích, dále formou prakti cké výuky 
na školním zemědělském statku, v podnicích a v praxi, 
formou stáží na ústavech a klinikách univerzity a formou 
stáží u veterinárních lékařů, u veterinárních organizací, 
v lékárnách a dalších insti tucích, umožňujících získání 
prakti cké dovednosti  studentů ve studovaných oborech.

UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ

Součástí  péče o studenty je zajištění ubytování studentům 
na kolejích. Univerzita má vlastní Kaunicovy 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. 
Univerzitou je organizováno množství sportovních akcí, 
turnajů, soutěží a turisti ckých akti vit. V areálu univerzity 
našel své zázemí také kynologický klub a myslivecký 
kroužek. Na  univerzitě vyvíjí činnost studentská organizace 
IVSA (Internati onal Veterinary Student Associati on), Unie 
studentů farmacie (USF) a na kolejích Kolejní rada. Tyto 
organizace pořádají další akti vity, jejichž obsahem jsou 
společenské, kulturní a zájmové činnosti  studentů (např. 
vítání nových studentů, vydávání studentského časopisu, 
pořádání Majálesu, plesů, promítání fi lmového klubu  
a další).

Brožura vznikla v roce 2011 za fi nanční podpory
MŠMT v rámci decentralizovaného rozvojového projektu č. 18/2 “Propagace a marketi ng 
Veterinární a farmaceuti cké univerzity Brno na národní a mezinárodní úrovni”.
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STUDYING AT THE UNIVERSITY

Educati on at the university is organized on the principle of 
a credit system (ECTS - European Credit Transfer System). 
It is realized in the form of lectures, seminars, practi cal 
exercises, laboratory training, in the form of educati on at 
clinics, in meat, fi sh and dairy workstati ons, in the faculty 
pharmacy and in specialized laboratories. It is also provided 
in the form of practi cal training at the agricultural school 
farm, in companies and in job training in the form of an 
internship in insti tuti ons and clinics of the university, and in 
the form of an internship with veterinarians, at veterinary 
organizati ons, in pharmacies and other insti tuti ons. This 
enables students to gain practi cal experience in their 
respecti ve fi elds of study. Emphasis is placed on practi cal 
training, leading to students att aining professional skills 
that are applicable in running their profession from day one 
aft er graduati ng the degree programme.

ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS

The student support programme also includes providing 
accommodati ons to students away from home in its own 
Kaunic Residence Hall not far from the university campus.

STUDENT ORGANIZATIONS AND INTEREST ACTIVITIES 
AT THE UNIVERSITY

The University features a unique sports hall  and other 
sports faciliti es on the campus. It organises a great number 
of sporti ng events, tournaments, competi ti ons and hikes. A 
canine and hunti ng clubs have found their base here as well. 
The IVSA (Internati onal Veterinary Student Associati on) 
and USF (Pharmacy Students’ Union) are student bodies 
acti ve at the University, with the Dormitory Council helping 
the Dormitory management. These bodies organize other 
events for cultural, social and professional advancement 
of the students, such as welcome parti es for freshmen, 
students’ magazine, traditi onal celebrati ons, balls, fi lm club 
and others. 
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a public university with more than 90 years of traditi on

interesti ng and promising study programmes in the areas of 
Veterinary Medicine, Veterinary Hygiene and Ecology, and 
Pharmacy, taught in Czech and English

concentrated in a university campus near the centre of the 
city

the best of traditi ons combined with modern teaching 
methods and excellent equipment 

ABOUT  UNIVERSITY

The University of Veterinary and Pharmaceuti cal Sciences 
Brno was founded in 1918. At the moment the university 
consists of three faculti es - Faculty of Veterinary Medicine, 
Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, and Faculty of 
Pharmacy.

LOCATION AND UNIVERSITY CAMPUS

The University of Veterinary and Pharmaceuti cal Sciences 
Brno is the only university in the Czech Republic specializing 
in veterinary medicine, veterinary hygiene and ecology, and 
just one of two teaching pharmaceuti cal science. It is found 
within the City of Brno in the city district of Brno - Královo 
Pole, in the university campus, where all educati onal and 
research faciliti es are located. 
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FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 

The Faculty of Veterinary Medicine provides university 
educati on, research and specialized acti viti es focused mainly 
on clinical veterinary medicine. At the Faculty of Veterinary 
Medicine, educati on takes place within the framework of 
the Master’s degree programme of Veterinary Medicine in 
the languages of Czech and English.

FACULTY OF VETERINARY HYGIENE AND ECOLOGY

The Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology provides 
university educati on, research and specialized acti viti es 
aimed mainly at veterinary hygiene and safety and 
quality of food. Bachelor’s studies are realized within the 
framework of the Bachelor’s degree programme in the fi eld 
of Food Safety and Quality. Postgraduate Master’s studies 
are realized within the framework of the postgraduate 
Master’s degree programme in the fi eld of Food Safety and 
Quality. Master’s studies are realized within the framework 
of the Master’s degree programme in the fi eld of Veterinary 
Hygiene and Ecology in the languages of Czech and English. 

FACULTY OF PHARMACY

The Faculty of Pharmacy provides university educati on, 
research and specialized acti viti es aimed mainly at human 
and animal pharmacy. 
Master’s studies are realized within the framework of the 
Master’s degree programme in the fi eld of Pharmacy in the 
languages of Czech and English. 
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