VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

Č.j. ZCU 028102/2018

Hellmayerová/377636712

14. 12. 2018

Pozvánka k přijímací talentové zkoušce na bakalářský studijní
program Design,
obor Design, specializace Produktový design
Na základě hodnocení „VYHOVĚL“ v 1. části přijímacího řízení na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara Vás zvu k přijímací talentové zkoušce. Dostavte se proto osobně
ke 2. části přijímací zkoušky – k plnění výtvarných úkolů.

V pondělí 7. ledna 2019 v 8. 30 hod. proběhne prezence a podepisování přihlášek
v budově FDULS, Univerzitní 28, areál ZČU v Plzni, Bory.
(pozn.: Uchazeči mají možnost využít parkoviště ZČU na křižovatce ulic Univerzitní a U Letiště.)

Přesný rozpis úkolů na všechny dny bude zveřejněn na označené nástěnce, umístěné v 1. NP
budovy (u recepce).
Pro zaregistrování do druhé části přijímací zkoušky je třeba předložit:
1. Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
2. Dvourozměrné portfolio Vašich výtvarných domácích prací v deskách (ne
v rolích!) označených jménem, příjmením, názvem oboru − specializace, ve formátu
cca 100x70 cm (každá práce musí být označena jménem autora). Soubor má představit
co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž zhruba polovina
prací by se měla vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci), kombinujte práce
školní a vlastní. Forma: skici, vizualizace, fotodokumentace.
Druhá část přijímací zkoušky trvá od pondělí 7. ledna 2019 od 9.00
do středy 9. ledna 2019 cca do 18.00.
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513

Telefon: (+420)377 636 712
E-mail: evahell@fdu.zcu.cz

Průběh zkoušky
Úkoly mohou být půldenní nebo celodenní. Bližší informace o typech zadávaných úkolů
naleznete na: http://www.fdu.zcu.cz/cz/313-vzorove-testy-k-prijimacim-zkouskam.
S uchazeči budou v průběhu plnění úkolů vedeny krátké pohovory.
V době od zadání do odevzdání úkolů (tedy po celou dobu jejich plnění) nesmějí uchazeči
opouštět budovu. Vybavte se prosím na každý den dostatečným množstvím jídla a pití.

Výtvarné a psací potřeby pro druhé kolo
Tvrdá podložka rozměru min. A3, tužky, propisovací tužka, pastelky, guma, plastická guma,
hadříky, barevné fixy, lepicí páska, nůžky, lepidlo, řezák – odlamovací nůž, špejle, potřeby
pro modelování ze sochařské hlíny – špachtle, sochařské očko, cidlina.

Přijímací talentová zkouška do oboru Design, specializace Produktový design,
se koná pouze v tomto termínu a začíná v pondělí 7. ledna 2019.
Pokud se nedostavíte k přijímací talentové zkoušce v tomto termínu, přijímací řízení pro Vás
končí.

Bodové hodnocení bude možné zjistit od 31. ledna 2019 na http://pr.zcu.cz, kde pro zjištění
informace musíte zadat své individuální univerzitní číslo, jež Vám bylo vygenerováno
počítačem při zaregistrování Vaší přihlášky do databáze FDULS.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Vám bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních
rukou po ukončení přijímací talentové zkoušky a splnění všech dalších stanovených
podmínek pro přijetí.

Studijní oddělení nesmí podávat informace o výsledku přijímací talentové zkoušky.

Doc. akad. mal. Josef Mištera, v. r.
děkan

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513

Telefon: (+420)377 636 712
E-mail: evahell@fdu.zcu.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

Č.j. ZCU 028102/2018

Hellmayerová/377636712

14. 12. 2018

Pozvánka k přijímací talentové zkoušce na bakalářský studijní
program Design,
obor Design, specializace Produktový design II
Na základě hodnocení „VYHOVĚL“ v 1. části přijímacího řízení na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara Vás zvu k přijímací talentové zkoušce. Dostavte se proto osobně
ke 2. části přijímací zkoušky – k plnění výtvarných úkolů.

V pondělí 7. ledna 2019 v 8. 30 hod. proběhne prezence a podepisování přihlášek
v budově FDULS, Univerzitní 28, areál ZČU v Plzni, Bory.
(pozn.: Uchazeči mají možnost využít parkoviště ZČU na křižovatce ulic Univerzitní a U Letiště.)

Přesný rozpis úkolů na všechny dny bude zveřejněn na označené nástěnce, umístěné v 1. NP
budovy (u recepce).
Pro zaregistrování do druhé části přijímací zkoušky je třeba předložit:
1. Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
2. Dvourozměrné portfolio Vašich výtvarných domácích prací v deskách (ne
v rolích!) označených jménem, příjmením, názvem oboru − specializace, ve formátu
cca 100x70 cm (každá práce musí být označena jménem autora). Soubor má představit
co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž zhruba polovina
prací by se měla vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci), kombinujte práce
školní a vlastní. Forma: skici, vizualizace, fotodokumentace.
Druhá část přijímací zkoušky trvá od pondělí 7. ledna 2019 od 9.00
do středy 9. ledna 2019 cca do 18.00.
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513

Telefon: (+420)377 636 712
E-mail: evahell@fdu.zcu.cz

Průběh zkoušky
Úkoly mohou být půldenní nebo celodenní. Bližší informace o typech zadávaných úkolů
naleznete na: http://www.fdu.zcu.cz/cz/313-vzorove-testy-k-prijimacim-zkouskam.
S uchazeči budou v průběhu plnění úkolů vedeny krátké pohovory.
V době od zadání do odevzdání úkolů (tedy po celou dobu jejich plnění) nesmějí uchazeči
opouštět budovu. Vybavte se prosím na každý den dostatečným množstvím jídla a pití.

Výtvarné a psací potřeby pro druhé kolo
Tvrdá podložka rozměru min. A3, tužky, propisovací tužka, pastelky, guma, plastická guma,
hadříky, barevné fixy, lepicí páska, nůžky, lepidlo, řezák – odlamovací nůž, špejle, potřeby
pro modelování ze sochařské hlíny – špachtle, sochařské očko, cidlina.

Přijímací talentová zkouška do oboru Design, specializace Produktový design II,
se koná pouze v tomto termínu a začíná v pondělí 7. ledna 2019.
Pokud se nedostavíte k přijímací talentové zkoušce v tomto termínu, přijímací řízení pro Vás
končí.

Bodové hodnocení bude možné zjistit od 31. ledna 2019 na http://pr.zcu.cz, kde pro zjištění
informace musíte zadat své individuální univerzitní číslo, jež Vám bylo vygenerováno
počítačem při zaregistrování Vaší přihlášky do databáze FDULS.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Vám bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních
rukou po ukončení přijímací talentové zkoušky a splnění všech dalších stanovených
podmínek pro přijetí.

Studijní oddělení nesmí podávat informace o výsledku přijímací talentové zkoušky.

Doc. akad. mal. Josef Mištera, v. r.
děkan

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513

Telefon: (+420)377 636 712
E-mail: evahell@fdu.zcu.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

Č.j. ZCU 028102/2018

Hellmayerová/377636712

14. 12. 2018

Pozvánka k přijímací talentové zkoušce na bakalářský studijní
program Design,
obor Design, specializace Průmyslový design
Na základě hodnocení „VYHOVĚL“ v 1. části přijímacího řízení na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara Vás zvu k přijímací talentové zkoušce. Dostavte se proto osobně
ke 2. části přijímací zkoušky – k plnění výtvarných úkolů.

V pondělí 7. ledna 2019 v 8. 30 hod. proběhne prezence a podepisování přihlášek
v budově FDULS, Univerzitní 28, areál ZČU v Plzni, Bory.
(pozn.: Uchazeči mají možnost využít parkoviště ZČU na křižovatce ulic Univerzitní a U Letiště.)

Přesný rozpis úkolů na všechny dny bude zveřejněn na označené nástěnce, umístěné v 1. NP
budovy (u recepce).
Pro zaregistrování do druhé části přijímací zkoušky je třeba předložit:
1. Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
2. Dvourozměrné portfolio Vašich výtvarných domácích prací v deskách (ne
v rolích!) označených jménem, příjmením, názvem oboru − specializace, ve formátu
cca 100x70 cm (každá práce musí být označena jménem autora). Soubor má představit
co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž zhruba polovina
prací by se měla vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci), kombinujte práce
školní a vlastní. Forma: skici, vizualizace, fotodokumentace.
Druhá část přijímací zkoušky trvá od pondělí 7. ledna 2019 od 9.00
do středy 9. ledna 2019 cca do 18.00.
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513

Telefon: (+420)377 636 712
E-mail: evahell@fdu.zcu.cz

Průběh zkoušky
Úkoly mohou být půldenní nebo celodenní. Bližší informace o typech zadávaných úkolů
naleznete na: http://www.fdu.zcu.cz/cz/313-vzorove-testy-k-prijimacim-zkouskam.
S uchazeči budou v průběhu plnění úkolů vedeny krátké pohovory.
V době od zadání do odevzdání úkolů (tedy po celou dobu jejich plnění) nesmějí uchazeči
opouštět budovu. Vybavte se prosím na každý den dostatečným množstvím jídla a pití.

Výtvarné a psací potřeby pro druhé kolo
Tvrdá podložka rozměru min. A3, tužky, propisovací tužka, pastelky, guma, plastická guma,
hadříky, barevné fixy, lepicí páska, nůžky, lepidlo, řezák – odlamovací nůž, špejle, potřeby
pro modelování ze sochařské hlíny – špachtle, sochařské očko, cidlina.

Přijímací talentová zkouška do oboru Design, specializace Průmyslový design,
se koná pouze v tomto termínu a začíná v pondělí 7. ledna 2019.
Pokud se nedostavíte k přijímací talentové zkoušce v tomto termínu, přijímací řízení pro Vás
končí.

Bodové hodnocení bude možné zjistit od 31. ledna 2019 na http://pr.zcu.cz, kde pro zjištění
informace musíte zadat své individuální univerzitní číslo, jež Vám bylo vygenerováno
počítačem při zaregistrování Vaší přihlášky do databáze FDULS.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Vám bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních
rukou po ukončení přijímací talentové zkoušky a splnění všech dalších stanovených
podmínek pro přijetí.

Studijní oddělení nesmí podávat informace o výsledku přijímací talentové zkoušky.

Doc. akad. mal. Josef Mištera, v. r.
děkan

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513

Telefon: (+420)377 636 712
E-mail: evahell@fdu.zcu.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM

Č.j. ZCU 028102/2018

Hellmayerová/377636712

14. 12. 2018

Pozvánka k přijímací talentové zkoušce na bakalářský studijní
program Design,
obor Design, specializace Design nábytku a interiéru
Na základě hodnocení „VYHOVĚL“ v 1. části přijímacího řízení na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara Vás zvu k přijímací talentové zkoušce. Dostavte se proto osobně
ke 2. části přijímací zkoušky – k plnění výtvarných úkolů.

V pondělí 7. ledna 2019 v 8. 30 hod. proběhne prezence a podepisování přihlášek
v budově FDULS, Univerzitní 28, areál ZČU v Plzni, Bory.
(pozn.: Uchazeči mají možnost využít parkoviště ZČU na křižovatce ulic Univerzitní a U Letiště.)

Přesný rozpis úkolů na všechny dny bude zveřejněn na označené nástěnce, umístěné v 1. NP
budovy (u recepce).
Pro zaregistrování do druhé části přijímací zkoušky je třeba předložit:
1. Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
2. Dvourozměrné portfolio Vašich výtvarných domácích prací v deskách (ne
v rolích!) označených jménem, příjmením, názvem oboru − specializace, ve formátu
cca 100x70 cm (každá práce musí být označena jménem autora). Soubor má představit
co nejširší informaci o Vašich uměleckých schopnostech, přičemž zhruba polovina
prací by se měla vztahovat k Vámi zvolenému oboru (specializaci), kombinujte práce
školní, vlastní i skici.
Druhá část přijímací zkoušky trvá od pondělí 7. ledna 2019 od 9.00
do středy 9. ledna 2019 cca do 18.00.
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513

Telefon: (+420)377 636 712
E-mail: evahell@fdu.zcu.cz

Průběh zkoušky
Úkoly mohou být půldenní nebo celodenní. Bližší informace o typech zadávaných úkolů
naleznete na: http://www.fdu.zcu.cz/cz/313-vzorove-testy-k-prijimacim-zkouskam.
S uchazeči budou v průběhu plnění úkolů vedeny krátké pohovory.
V době od zadání do odevzdání úkolů (tedy po celou dobu jejich plnění) nesmějí uchazeči
opouštět budovu. Vybavte se prosím na každý den dostatečným množstvím jídla a pití.

Výtvarné a psací potřeby pro druhé kolo
Tvrdá podložka rozměru min. A3, podložka na řezání, karton a lepenka, tužky, propisovací
tužka, guma, plastická guma, pero, tuž, pastelky, tempery, štětce, hadříky, kalíšky na vodu,
barevné a šedé fixy, lepicí páska, nůžky, lepidlo, řezák – odlamovací nůž, špejle, potřeby
pro modelování ze sochařské hlíny – špachtle, sochařské očko, cidlina.

Přijímací talentová zkouška do oboru Design, specializace Design nábytku a interiéru,
se koná pouze v tomto termínu a začíná v pondělí 7. ledna 2019.
Pokud se nedostavíte k přijímací talentové zkoušce v tomto termínu, přijímací řízení pro Vás
končí.

Bodové hodnocení bude možné zjistit od 31. ledna 2019 na http://pr.zcu.cz, kde pro zjištění
informace musíte zadat své individuální univerzitní číslo, jež Vám bylo vygenerováno
počítačem při zaregistrování Vaší přihlášky do databáze FDULS.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Vám bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních
rukou po ukončení přijímací talentové zkoušky a splnění všech dalších stanovených
podmínek pro přijetí.

Studijní oddělení nesmí podávat informace o výsledku přijímací talentové zkoušky.

Doc. akad. mal. Josef Mištera, v. r.
děkan

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 28, 306 14 Plzeň

IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513

Telefon: (+420)377 636 712
E-mail: evahell@fdu.zcu.cz

