TALENTOVÁ ZKOUŠKA pro přijetí na obor B-PDS
Průmyslový design ve strojírenství
Datum konání: 26. 4. 2019 v 8:30 hod.
Místo konání: budova A5, učebna U7 (U8), areál Fakulty strojního inženýrství VUT
v Brně, Technická 2896/2, Brno 616 69.

K přijímací zkoušce si přineste






Občanský průkaz (cestovní pas).
Kreslící potřeby (tužku HB-5B, fixy, pastelky, barvy apod.), pevnou podložku A3
(A2), rýsovací potřeby (tuš a pero, pravítko apod.).
Odevzdáte min. 10 domácích prací – originálů (převážně kresby, mohou být
doplněny malbou, grafickými pracemi apod. z oblasti výtvarného umění). Tematika
není zadána, ale nejlépe kresby produktů, zátiší, v menší míře může být hlava či
figura. Tyto práce řádně označit vaším jménem a příjmením a umístit do obalu.
Na stránce formátu A4 stručný životopis s výpisem dosavadních studií, zájmových
aktivit a motivace ke studiu průmyslového designu (včetně adresy trvalého pobytu,
emailu a fotografie).

Průběh talentové zkoušky






Po předložení dokladu totožnosti, odevzdáte cca 10 domácích prací, které Vám
budou po skončení talentové zkoušky vráceny.
Vyzvednete si papíry (A3) a obdržíte zadání a informace o talentové zkoušce.
Talentová zkouška bude obsahovat tři úkoly s půlhodinovou přestávkou:
1. úkol: kresba (většinou ruky)
2. úkol: grafický design (např. návrh nějaké značky)
3. úkol: průmyslový design (návrh designu zadaného produktu)
Po skončení praktické zkoušky bude probíhat krátký ústní pohovor zaměřený na
motivaci zájemce o studium a jeho obecnou orientaci v problematice průmyslového
designu a výtvarného umění.

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ
Fakulta strojního inženýrství / Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2 / 616 69 Brno
+420 541 143 230 / info@ustavkonstruovani.cz / www.ustavkonstruovani.cz

Náhradní termín talentové zkoušky
Náhradní termín talentových zkoušek se nekoná. Nedostaví-li se uchazeč k talentové
zkoušce nebo u talentové zkoušky neuspěje, bude mu umožněno podat žádost o převod
přihlášky na jiný obor/program. V případě, že tuto možnost nevyužije, bude mu přijímací
řízení zastaveno, případně vydáno rozhodnutí o nepřijetí.

Přijímací zkouška/prominutí přijímací zkoušky
V případě úspěšného vykonání talentové zkoušky budete pozváni k přijímací zkoušce
(netýká se uchazečů, kterým již byla prominuta přijímací zkouška a již obdrželi „Oznámení
o prominutí přijímací zkoušky“).

doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
vedoucí Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT
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