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FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU 
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 
 
 
 
Děkanka FUD UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. vyhlašuje podmínky přijímacího 
řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2023/2024  
ve studijním programu Kurátorská studia, a to v souladu s ustanovením § 49 zákona  
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity  
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Fakulty umění a designu. 
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Fakulta umění a designu (dále jen "FUD") je vysokou uměleckou školou, zaměřenou  
na vzdělávání studentů v bakalářském studijním programu, v navazujícím 
magisterském studijním programu a v navazujícím magisterském studijním 
programu v anglickém jazyce. 
 
FUD poskytuje dvouleté navazující magisterské studium formou prezenčního studia 
ve studijním programu  
 
 

KURÁTORSKÁ STUDIA  
 

 

 
 

KONTAKTY 
Adresa: Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem 
Tel.: + 420 475 285 111, + 420 475 285 130, + 420 475 285 129 
Fax: + 420 475 285 127 
E-mail: michaela.thelenova@ujep.cz 
www stránky: www.fud.ujep.cz 

 

TERMÍNY 
 

Termín podání přihlášky: od 29. 3. 2023 do 10. 5. 2023 

Termín přijímacích zkoušek: 23. 5. 2023  

 
POČET PŘIJÍMANÝCH 

Počet přijímaných uchazečů je 12 studentů. V odůvodněných případech lze rozhodnutím 
děkana navýšit počet přijímaných nad tento stanovený počet. 

 
POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč  

Název účtu:    Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 1  
                                                                   400 96 Ústí nad Labem 
Účet:      260112295/0300 
Název banky:    Československá obchodní banka, Ústí nad Labem 

Variabilní symbol pro elektronickou přihlášku: 460509 

Specifický symbol pro elektronickou přihlášku: vygeneruje elektronický systém  
Při podání elektronické přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.  
 
Pro platbu ze zahraničí: 
IBAN formát účtu:                              CZ10 0300 0000 0002 6011 2295 
SWIFT adresa:                                     CEKOCZPP 
 

Poplatek představuje částku za administrativní servis v průběhu přijímacího řízení  
a je nevratný. 

mailto:michaela.thelenova@ujep.cz
http://www.fuud.ujep.cz/
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PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY (A DALŠÍ NÁLEŽITOSTI) 
1. Přihláška se podává prostřednictvím univerzitního informačního systému STAG  

na adrese https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html 
Po jejím vyplnění je uchazeč povinen uhradit poplatek za přijímací řízení v souladu 
s pokyny uvedenými v e-přihlášce.  Teprve po zaevidování platby k přihlášce je  
e-přihláška považována za doručenou. 
 

2. Poplatek 500,- Kč se hradí výhradně převodem ve prospěch účtu Univerzity  
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Československá obchodní banka, Ústí nad Labem, 
 č. ú. 260112295/0300, variabilní symbol 460509, symbol je vygenerován informačním 
systémem. 

 

3. Kompletní vytištěnou e-přihlášku (všechny 4 strany) se všemi náležitostmi je 
uchazeč povinen zaslat na adresu studijního oddělení Fakulty umění a designu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1500/9, 400 96 Ústí nad Labem. 
Ke každému výpisu e-přihlášky je uchazeč povinen pevně připojit originál dokladu 
o zaplacení poplatku za přijímací řízení (potvrzený bankovní příkaz). Pozor – razítko 
sběrného boxu nebo nepotvrzený příkaz k úhradě nelze považovat za doklad 
o zaplacení. 

 

4. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 29. 3. 2023. 

 

5. Fakulta neposílá potvrzení o přijetí přihlášky. 

 

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
Uchazeč vyplní do přihlášky studijní program, do kterého se hlásí. Každý uchazeč je 
povinen v přijímacím řízení, předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského 
diplomu prokazující řádné absolvování bakalářského, magisterského nebo 
doktorského studia. Uchazeči, kteří ukončí bakalářské nebo dlouhé magisterské 
studium v akademickém roce 2022/2023, doručí tento dokument co nejdříve po získání 
diplomu,  nejpozději však do data zápisu do studia na studijní oddělení FUD. 
K přihlášce, resp. k výpisu e-přihlášky je možno přiložit doklady o dalším vzdělání (např. 
z vyšších odborných škol, konzervatoří, uměleckých škol, jazykových škol). Současně je 
každý uchazeč povinen k přihlášce, resp. k výpisu  
e- přihlášky připojit potvrzení o včasném a řádném zaplacení poplatku za přijímací řízení. 
Dále je nutné zaslat motivační dopis (minimálně 1 normostrana), a to v tištěné 
podobě nejpozději do 10. 5. 2023, rovněž společně s přihláškou. Motivační dopis  
by měl obsahovat důvody, proč se uchazečka / uchazeč hlásí ke studiu navazujícího 
magisterského studijního programu Kurátorská studia a měl by také objasnit vztah 
uchazečky / uchazeče k současnému výtvarnému umění i očekávání spojená 
s budoucím působením na umělecké scéně v pozici pracovnice / pracovníka muzea 
umění, umělecké galerie či na jiné pozici spojené s provozem umělecké scény.  
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DOLOŽENÍ POŽADOVANÉHO VZDĚLÁNÍ, POKUD BYLO 
ZÍSKÁNO V ZAHRANIČÍ 
1. Uchazeč o studium, který si podal přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském 

studijním programu a má zahraniční vysokoškolské vzdělání, je povinen  
v přijímacím řízení prokázat dosažení požadovaného stupně vysokoškolského  
vzdělání dokladem podle § 48 odst. 5 písm. a) až c) zákona o vysokých školách,  
a to způsobem uvedeným zde/English version.    

 
2. Termín pro dodání dokladů je shodný s termínem pro dodání úředně ověřené kopie 

vysokoškolského diplomu v případě uchazečů, kteří získali vysokoškolské vzdělání 
v ČR.    

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ CIZINCŮ DO STUDIJNÍCH 
PROGRAMŮ  USKUTEČŇOVANÝCH V ČESKÉM JAZYCE 
1. Specifickou podmínkou pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných 

v českém jazyce je úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka (minimálně na úrovni 
A2 evropského referenčního rámce).  

 
2. Prokázání jazykových znalostí podle bodu 1 se nevyžaduje u občanů SR a u cizinců, 

kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v ČR.  
 
3. V ostatním jsou cizinci přijímáni do studijních programů v českém jazyce za stejných 

podmínek jako občané ČR. 

 
KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 
1. Přijímací zkoušky se budou konat ve vyhlášených termínech (viz „Termíny přijímacích 

zkoušek“).  
 
2. Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.  
 
3. Informaci o konání přijímacích zkoušek zašle fakulta uchazeči elektronicky na 

emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem  
konání přijímacích zkoušek. 

 
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 
1. Děkan fakulty přijme uchazeče na základě doporučení přijímací komise.  

2. Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči zasláno do vlastních rukou, a to ve lhůtě  
do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, nejpozději však do data zápisu do 
studia. Uchazeči, jehož pobyt nebude znám, bude rozhodnutí doručeno vyvěšením na 
elektronické úřední desce. 

3. Odvolacím správním orgánem je rektor. 
 
 

https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
https://www.ujep.cz/en/recognition-of-foreign-education
https://www.ujep.cz/en/recognition-of-foreign-education
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INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE  
Ke studiu je přijímán absolvent bakalářského studijního programu (stejného nebo 
podobného), magisterského studijního programu nebo doktorského studijního 
programu na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. 

Přijímací zkouška se skládá z hodnocení dvou disciplín: 
I. Pohovor, 
II. Motivační dopis, 
klasifikovaných 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl. 
 
Průměr z této klasifikace rozhoduje o pořadí. V případě shodných průměrů rozhodují  
o pořadí priority (1. Pohovor, 2. Motivační dopis). 
 
Je-li uchazeč klasifikován v jakékoli disciplíně nevyhověl, je takto klasifikován  
z celých přijímacích zkoušek. 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ U PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Hodnocení u přijímacích zkoušek v magisterském navazujícím studiu: 
Uchazeč je hodnocen komparací, je klasifikován komisionálně. 

ANOTACE STUDIJNÍHO PROGRAMU (PROFIL 
ABSOLVENTA) 

Tento studijní program reaguje na potřebu zajistit erudované pracovníky pro sféru 
produkce, prezentace a socializace výtvarného umění. Specifičnost tohoto programu 
spočívá ve spojení teoretické a praktické složky studia, které směřuje ke zvládnutí 
problematiky provozu kulturních institucí, prezentace a socializace výtvarného umění, 
publicistiky, kritiky a trhu s uměním. Studijní program kombinuje teoretické znalosti 
z dějin a teorie umění a společenskovědních oborů s praktickými dovednostmi organizace 
provozu v institucích, které uchovávají, odborně zpracovávají a zveřejňují díla vizuálního 
umění. Zvláštní zřetel je v náplni studia kladen na problematiku současného výtvarného 
umění a vizuální kultury v České republice a celém středoevropském kulturním prostoru. 
Pozornost bude věnována rovněž poznatkům o teorii umění a metodologii dějin umění a  
o problematice galerijního provozu. Speciální důraz bude kladen na produkci a marketing 
současného umění. Absolvent bude vybaven jak teoretickými poznatky, tak zároveň  
i praktickými dovednostmi, jež získá během studia spoluprací s konkrétními institucemi  
i se zahraničními odborníky, reprezentanty významných galerijních institucí. Praktické 
zkušenosti, získané a reflektované již v průběhu studia, připraví absolventa na reálné 
pracovní podmínky a umožní jeho zařazení v různých oblastech produkce  
a institucionalizace výtvarného umění. Absolvent studijního programu Kurátorská studia 
se může uplatnit jako kurátor či lektor v galeriích a muzeích, ve sféře státní, veřejné  
i soukromé a komerční. Bude působit v oblasti produkce výstav pro domácí i zahraniční 
kulturní instituce; dále nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo 
v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, 
v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její 
administrativy.  
 
Podmínky přijímacího řízení FUD UJEP pro akademický rok 2023/2024 
byly schváleny Akademickým senátem FUD UJEP dne 24. 3. 2023. 


