Č. j.
Informace k přijímacímu řízení do magisterského studia na akademický rok 2020/2021
Na základě Vaší přihlášky č. XXXX ke studiu v magisterském studijním programu Architektonická
tvorba, v Ateliéru XXX, Vás zveme k účasti v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021.
Z důvodů mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru) proběhne přijímací zkouška do
magisterského programu Architektonická tvorba výjimečně dvoukolově a distančně ve dnech 29. 6. 2. 7. 2020 (náhradní termín není vypsán).
Ze stejného důvodu došlo k upřesnění některých příloh, které jste přikládali k elektronické přihlášce.
Vyzýváme Vás, abyste nejpozději do 10. 6. 2020 doplnili přílohy k přihlášce a to především:


Portfolio – dle požadavků jednotlivých ateliérů – viz příloha, fyzické, zaslané na adresu
UMPRUM nejpozději do 10. 6. 2020 (otisk poštovního razítka).

Prosíme portfolio označit - PŘ MARCH/Příjmení/Jméno/Ateliér

Průběh přijímacího řízení
Talentové zkoušky probíhají ve dvou kolech:
První kolo:
První kolo probíhá distančně v termínu 29. 6. 2020. V průběhu tohoto kola se hodnotí:
 zaslané portfolio prací v požadované skladbě i formátu
 test z teorie architektury a celkového kulturního přehledu. Přihlášení uchazeči budou
vyrozuměni o přesné hodině, kdy se budou moci online přihlásit, písemně potvrdí prohlášení,
že test psali samostatně.
Uchazeč je hodnocen známkou i body za každou část 1. kola zvlášť, hodnocení je zapsáno do
protokolu a schváleno ateliérovou komisí (portfolio) a komisí KTDU (test):
 12 – 10 bodů odpovídá stupni hodnocení výborně
 9 – 7 bodů odpovídá stupni hodnocení velmi dobře
 6 – 4 body odpovídá stupni hodnocení dobře
 3 – 0 bodů odpovídá stupni hodnocení neuspěl
Pro postup do druhého kola je nutné, aby uchazeč dosáhl nejméně:
 7 bodů za portfolio,
 4 bodů za test z dějin umění.
Výsledky první kola budou zveřejněny na stránkách UMPRUM – www.umprum.cz dne 30. 6. 2020. Ve
výjimečných případech může být uchazeč navržen pro postup do 2. kola do jiného ateliéru.
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Druhé kolo:
Druhé kolo probíhá distančně v termínu 1. a 2. 7. 2020. V průběhu tohoto kola se hodnotí:
 3 výtvarné úkoly vypracované uchazečem distančně,
 ústní videopohovor.
Uchazeči budou vyzváni, aby v rozmezí určitých hodin byli připraveni se připojit k videohovoru. Při
pohovoru uchazeči prokážou další předpoklady ke studiu a svou motivaci. Výtvarné úkoly budou
odevzdány na základě pokynů vedoucích ateliérů prostřednictvím e-mailu, sdílené obrazovky apod.
Výsledky z druhého kola jsou za jednotlivé úlohy hodnoceny katedrovou komisí známkou i body
(stupnice – viz první kolo), které jsou zaznamenány do protokolu. Na základě výsledků ve druhém
kole navrhuje katedrová komise jednotlivé uchazeče k přijetí. Uchazeči navržení na přijetí musí
dosáhnout minimálně 30 bodů a nesmí mít z žádné úlohy 3 a méně bodů. Ve výjimečných případech
může být uchazeč navržen k přijetí do jiného ateliéru. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů
v rámci ateliéru.
Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se uchazečů budou na webových stránkách
zveřejňovány pod Vaším číslem přihlášky – především výsledky 1. kola přijímacího řízení a výsledky
přijímacího řízení. Číslo přihlášky naleznete výše.
Náhradní termín přijímacího řízení UMPRUM nevypisuje.
Výsledek přijímacího řízení Vám bude oznámen doporučeným dopisem do vlastních rukou po jednání
přijímací komise. Jména přijatých uchazečů budou zveřejněna na internetových stránkách UMPRUM
www.umprum.cz.

V Praze dne 21. 5. 2020

Ing. Jarmila Kemrová, v. r.
prorektorka pro věci studijní
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