
Navazující magisterský studijní obor Kurátorská studia Fakulta umění a designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  

ORGANIZACE VÝUKY V LETNÍNM SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020  

Výuka v rámci navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia je primárně 
organizována na základě rozvrhu výuky, který je k dispozici na webových stránkách FUD 
UJEP. V rámci tohoto rozvrhu jsou však realizovány některé studijní předměty specifickým 
způsobem – především formou blokové výuky –, která probíhá pouze ve čtvrtek a v pátek. Ve 
formě blokové výuky proběhnou v letním semestru tyto studijní předměty v následujících 
termínech:  

 
I. ročník  
Výuka v anglickém jazyce VYBRANÉ KAPITOLY Z MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ II 
(doc. Szoboszlai) – čtvrtek 10.00–13.00, učebna 536  
20. 2.; 12. 3.; 2. 4.; 30. 4.  
 

Výuka v anglickém jazyce VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE II 
(doc. Szoboszlai) – čtvrtek 17.00–19.30, učebna 234  
20. 2.; 12. 3.; 2. 4.; 30. 4.  
 

Výuka v anglickém jazyce AKTUÁLNÍ PROBLÉMY FOTOGRAFIE A NOVÝCH MÉDIÍ II  
(Kastner) – pátek 10.00–12.00, výuka probíhá v Praze v hunt kastner gallery  
28. 2.; 13. 3.; 27. 3. 
 

II. ročník 
Výuka v anglickém jazyce SOUČASNÉ STŘEDOEVROPSKÉ VIZUÁLNÍ UMĚNÍ  
(doc. Szoboszlai) – čtvrtek 14.00–17.00, učebna 247  
20. 2.; 12. 3.; 2. 4.; 30. 4.  
 

V letním semestru také opět proběhne cyklus hostujících přednášek Čelem k umění, a to v 
rámci povinně volitelného kurzu KDT 850 – PREZENTACE UMĚLECKÉHO DÍLA II (vždy ve 
středu od 16.30 hodin, učebna 537). Zájemci o tyto přednášky tedy mohou vedle celé řady 
podnětných informací získat také kredity, když si tento kurz zapíší. Program i podmínky pro 
absolvování tohoto kurzu jsou k dispozici na webu FUD UJEP.  

Vážené studentky, Vážení studenti – přeji Vám do letního semestru akademického roku 
2019/2020 mnoho tvůrčích sil a vyzývám Vás k poctivé studijní práci a k intenzivnímu 
zapojení se do veškerých studijních i mimoškolních aktivit, které Vám naše fakulta nabízí.  
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Garant navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia 


