PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
navazující magisterský program
DESIGN – textil, oděv, sklo, šperk

Přijímání ke studiu ve studijním programu upravují § 48 až 50 zákona a čl. 4 Statutu TUL.
Fakulta zveřejní způsob pro podání přihlášek ke studiu, podmínky přijetí, termín a způsob
ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování i požadavek přijímací zkoušky, také
formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení na své úřední desce.
Do tohoto navazujícího magisterského studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě
přijímacího řízení, jehož součástí je jednodenní talentová zkouška.

Podmínky a obsahová náplň talentové přijímací zkoušky
pro magisterský program Design – textil, oděv, sklo, šperk
a kritéria vyhodnocení
Části talentové zkoušky,
předložené předem
v digitální podobě

Talentová zkouška

Způsob hodnocení
(maximální počet bodů za
jednotlivé části talentové
zkoušky)
Maximální možný počet
získaných bodů
Minimální počet bodů
pro přijetí
Způsob sestavení pořadí
uchazečů pro přijetí

•
•

autorské portfolio, které obsahuje dokumentaci
dokončené bakalářské práce, nebo závěrečné práce
předchozího studia na VŠ a výběr z dosavadní tvorby
vize o svém kvalifikačním rozvoji.

•
•
•

prezentace portfolia
představení vize
ústní pohovor

Hodnocení probíhá komisionálně, přičemž důraz je kladen na
prezentaci portfolia (max.50 bodů) a vize (max.30 bodů).
Ústní pohovor (max.20 bodů).
100 bodů
50 bodů
Na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky.
V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů
rozhodovat počet bodů obdržených za prezentaci portfolia.

Fakulta textilní si vyhrazuje právo změnit podmínku osobní účasti na talentové přijímací zkoušce
v závislosti na situaci COVID19 a s ohledem na aktuální vládní nařízení. Všichni uchazeči budou
v případě změny informováni oznámením na jejich osobní e-mailovou adresu a informace budou
zveřejněny na webových stránkách FT.

Elektronická přihláška
Písemná přihláška

http://stag-new.tul.cz/wps/portal
nezasílá se

Údaje pro zaplacení
výhradně bankovním převodem nebo platební kartou
administrativního poplatku
ČSOB č. ú. 305806603/0300, variabilní symbol 649132
Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku 600,-Kč.
Poplatek je nevratný.
Uchazeči musí doložit doklad o ukončeném předchozím vzdělání.
Uchazeči - cizinci musí doložit platnou Nostrifikaci předchozího vzdělání a doklad
o absolvování zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2. Netýká se uchazečů ze Slovenska.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání:
NENÍ POŽADOVÁNO.
Termín podání přihlášky
a zaslání portfolia a vize
Nejvyšší počet studentů
přijímaných ke studiu
Termín talentové
přijímací zkoušky
Termín vydání
rozhodnutí o přijetí
ke studiu ve studijním
programu DESIGNtextil, oděv, sklo, šperk

do 31.8.2021
16
7. – 9.9.2021
o přesném termínu talentové zkoušky budou uchazeči informováni
e-mailem
Termín skončení
přijímacího řízení
pro studijní
do 10.9.2021
10.9.2021
program
DESIGN-textil,
oděv, sklo, šperk

