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Celouniverzitní IT služby provozuje ÚVT a může je využívat každý student MU.
Další specifické služby a studovny nabízí studentům jejich fakultní IT pracoviště.
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Přehled IT služeb
pro studenty MU

připojit k wi-fi

po(d)klady pro studium

Hlavní síť eduroam – zadej přihlašovací jméno

Přehled dostupných elektronických databází ezdroje.muni.cz

a učo@eduroam.muni.cz + sekundární heslo

Vyhledávač celosvětových informačních zdrojů discovery.muni.cz

Pomocná síť – zadej UČO a sekundární heslo

připojit vzdáleně do sítě
Přístup ke službám dostupným pouze z univerzitní sítě
Nainstaluj si speciální aplikaci a přihlas se pomocí UČO
a sekundárního hesla

sehnat bydlení
Inzerujeme nabídky či výměny bydlení na bydleni.muni.cz
Využij také nabídku Správy kolejí a menz na skm.muni.cz

najít učebnu na univerziTě
Munimapy přehledně zobrazují prostory všech

instalovat ms office 365
Balíček Microsoft Office 365 až na 5 zařízení zdarma
Nástroje ke komunikaci, spolupráci a ukládání

univerzitních budov včetně místností — muni.cz/mapa

zaplatit za služby
Díky systému SUPO zaplatíš za ubytování či tiskové služby

zjistit otevírací dobu studoven
10 PC studoven + nonstop otevřená celouniverzitní studovna
Online přehled obsazenosti a změn otevírací doby

Kredit vložíš bezhotovostně nebo v hotovosti pomocí bankovníků

do knihovny
Devět fakultních a řada menších knihoven

tisknout

Nejen výpůjční služby a místo pro studium

Tisk kdekoliv na univerzitě do formátu A3, stačí zadat tisk
a pípnout ISIC u tiskárny
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▶ ics.muni.cz

ics

Nutný aktivovaný a nabitý SUPO účet

Zajišťujeme IT služby pro univerzitu a zároveň máme vlastní

CPS nabízí i velkoformátový tisk posterů

špičkový výzkum. Nabízíme praxi při řešení výzkumných projektů.

speciální software
Kancelářský a specializovaný software pro práci i studium

Pro další dotazy je k dispozici kariera@ics.muni.cz.

IS — Informační systém MU

▶ is.muni.cz

Možnost stažení a instalace na vlastní počítač, některý je

Systém vyvíjený fakultou informatiky pomáhá se správou studia

dostupný na univerzitních PC

od registrace předmětů až po přihlašování na zkoušky.

ukládat a sdílet

Fakultní IT oddělení

▶ it.muni.cz/it-centra

Univerzita nabízí zajištěné úložiště OneDrive s 1 TB

Na jednotlivých pracovištích univerzity pečují o techniku

S univerzitním účtem se dostaneš také ke Google Drive

tamější správci IT, kteří nabízejí také další specifické služby.

