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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021   
 

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
den otevřených dveří úterý 22.10.2019 v 15:00  

(Gaudeamus Brno 22.10. – 25.10.2019) 
přijímání přihlášek do 30.11.2019 
1. část přijímací zkoušky – talentová 
zkouška 

16.1.– 24.1.2020 
Skládá se ze tří částí – kresba figury podle 
předlohy, kresba architektonického 
zadání (např. interiéru, exteriéru, 
kompozice apod.) a kresba ověřující 
schopnost prostorového zobrazování. 

náhradní termín talentové zkoušky 27.1.2020 
vyhodnocení talentové zkoušky leden 2020  
2. část přijímací zkoušky Je založena na výsledku testu Obecných 

studijních předpokladů nebo jeho 
slovenské verze Všeobecné študijné 
predpoklady složeném v rámci Národních 
srovnávacích zkoušek (Scio), který se 
koná v termínech uvedených na 
www.scio.cz/nsz. Vzhledem k nabídce 
několika termínů NSZ fakulta náhradní 
termín této části zkoušek neorganizuje. 
Nejzazší možný termín pro vykonání NSZ 
je 7.3.2020). 

zápis přijatých 23. 6. 2020 + 7.9.2020 
 

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
přijímání přihlášek do 15.3.2020 
zápis přijatých bez přijímací zkoušky 12.6.2020 
přijímací zkouška pro ty, co nevyhověli 
podmínce přijetí bez př. zkoušky 

16.6.2020 

hodnocení portfolií 17.6.2020 
zápis přijatých, kteří uspěli při přijímací 
zkoušce 

3.7.2020 + 7.9.2020 

 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
přijímání přihlášek do 31.3.2020 
přijímací zkouška 29.5.2020 
zápis přijatých 2.9.2020 
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Pozn.: Přípravné kurzy k talentové zkoušce v termínech 8.11.,15.11., 22.11., 29.11.    
 a 6.12.2019.
Info na https://www.fa.vutbr.cz/kurzy/talentovky-nanecisto.html




