Bakalářské studium – přijímací zkouška

Program (tříleté bakalářské studium):

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Garant: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Oborová talentová zkouška je jednokolová a skládá se ze dvou částí. Uchazečky a uchazeči předloží v den konání přijímací zkoušky své prezentační portfolio a na místě vytvoří studijní kresbu hlavy dle sádrového modelu. Po skončení zkoušky si portfolio odnášejí.

Portfolio v doporučeném formátu A4 nebo A3 má v přiměřeném rozsahu a zpracování představit výtvarné zaměření a úroveň tvorby uchazeče. Na obalu musí být uvedeno jméno a příjmení, obsah tvoří výběrová fotodokumentace studijních prací i volné tvorby. Práce formátu A4 nebo A3 (kresby, fotografie, grafika) mohou být v portfoliu v originále. Na úvodní straně portfolia musí uchazeči uvést jméno a příjmení, datum narození, adresu, vzdělání a obor (obory), na který se hlásí. Mohou zde také popsat šíři svých výtvarných aktivit a zájmů, vzdělání či školení (ZUŠ, kurzy, dílny), dosažená ocenění, účast v soutěžích, výstavách atp. Doporučujeme do portfolia vložit přiměřené množství dokumentací, u nichž je vhod rozlišit studijní práce a volnou tvorbu. 

Elektronická forma dokumentace nebude z organizačních důvodů přijímána. V případě elektronicky zaměřené tvorby předloží uchazeč alespoň dílčí informaci v podobě vytištěných dokumentací na formátu A4 nebo A3. Při hodnocení portfolia může komise uchazeče přizvat k dílčímu pohovoru.

Pro kresbu sádrového modelu hlavy si uchazeč přinese kreslící papír formátu A2, tužku nebo uhel a pevné desky formátu A2, které využije jako podložku při kreslení. Provedená kresba zůstává na katedře.

Pro posuzování kreseb i portfolia přijímací komise rozlišuje, zda se uchazečky a uchazeči hlásí do jednooborové studijní formy (completus), nebo zda výtvarný program chtějí studovat v kombinaci s dalším programem (maior nebo minor), neboť jednooborová forma studia (completus) je určena zejména pro studenty s výrazným zájmem o výtvarnou tvorbu a s dlouhodobou výtvarnou průpravou.

Zájemcům o studium výtvarných oborů doporučujeme, aby se vedle zpracování portfolia a přípravy na studijní kresbu zaměřili i na problematiku testů všeobecných studijních předpokladů, neboť pro celkový výsledek přijímacího řízení se hodnocení z oborové talentové zkoušky na katedře výtvarné výchovy sčítá s výsledkem tohoto testu. Mnohdy tak dochází k neúspěchu výtvarně nadaných studentů.

Závazné pokyny a souhrnné informace k přijímacímu řízení najdou zájemci o studium na fakultních internetových stránkách v oddíle pro uchazeče, kde je i seznam aktuálně vypisovaných studijních oborů a studijních oborových kombinací:
http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium
 


