foto — Jiří Dvořák

Důležité termíny

Termíny pro podání přihlášek

Bakalářské
studium — Design & Výtvarná umění

BcA. ↦ do 17. 1. 2022

Navazující magisterské studium — Design & Výtvarná umění
MgA. ↦ do 28. 2. 2022

Navazující magisterské studium — Kurátorská studia
MgA. ↦ do 30. 3. 2022
Navazující magisterské studium — Fine Art
MgA. ↦ do 29. 4. 2022

Doktorské studium — Vizuální komunikace
Ph.D. ↦ do 29. 4. 2022

Navštiv naše výstavy

Zimní sklizeň a Letní sklizeň — výstava klauzurních prací
Diplomky — závěrečné BcA. a MgA. práce

Naše galerie

Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Rampa,
Billboart Gallery, Galerie MIMOCHODEM,
In Vitro, CukrDíra

Kontakt

Fakulta umění a designu
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9 (kampus UJEP), 400 01 Ústí nad Labem
fud@ujep.cz / +420 475 285 129

↱ www.fud.ujep.cz

Prosíme, sledujte případné změny v termínech
na webových stránkách.
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Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Studuj v ateliéru
u osobnosti současné
umělecké a design scény
Aplikovaná
a reklamní fotografie
	Kopecký & Thýn /
Dvořák
Fotografie
	Jasanský / Milková
Fine Art —
Photography (EN)
	Kolečková / Loziak

Grafický design 2
	Slejška / Müllerová
Vizuální design
	Frič & Labudová
Design interiéru
	Fišer / Rous
Design keramiky
	Tomášek / Linhartová

Digitální média
	Thelenová / Jandera

Produktový design
	Čapek / Bartoš

Interaktivní média
	Kopřiva / Prošek

Oděvní a textilní design
	Löbl / Coufalová

Performance
	Kovanda / Zochová

Přírodní materiály
Krtička & Vlasák

Time–Based Media
	Hanzlík & Mrkus

Sklo
	Mochal / Smetana

Grafický design 1
	Míšek / Hora & Konupka

Kurátorská studia
	Koleček

Jak se připravit na přijímačky?

Co tě čeká u přijímacího řízení?

•
•
•
•

•
•
•
•

Domluv si osobní konzultace s vedoucím
či asistentem ateliéru, o který se zajímáš.
Věnuj pozornost svému portfoliu,
které je součástí prvního kola talentových zkoušek.
Na pohovoru buď sám sebou — zajímá nás
tvá osobnost a okruh tvých zájmů a tvorby.
Pokud se o naší škole budeš chtít dozvědět více,
rádi tě s prostředím seznámíme — napiš nám
na Facebooku → fb.com/FUD.UJEP
Instagramu → instagram.com/fud_ujep
či na e-mail → fud@ujep.cz

Portfolio
Motivační dopis

Talentovky
Pohovor

Kde budeš bydlet?
Ubytování za hubičku nabízí naše kolej
i priváty v okolí školy.
Je to od nás hodinka vlakem do Prahy
a půlhodinka do Drážďan.
Kam potřebuješ jít, dojdeš pěšky, a když nohy nestačí...,
MHD je za rohem a vlak 15 minut chůze od školy.

Informace k přijímacímu řízení
→ fud.ujep.cz/manualfud

@fud_ujep		 #fudlife
@fud.ujep		 #fudujep

