
Pokyny pre uchádzačov k prijímaciemu konaniu 

na II. stupeň štúdia na FU TUKE v akad. roku 2020/2021. 

V súlade s príkazom rektora TUKE č. 08/2020, zo dňa 28.4.2020, o zabezpečení vzdelávacieho procesu v I., II. 
a III. stupni štúdia, v súvislosti s mimoriadnou situáciou a s opatrením dekana FU TUKE „Postup FU TUKE na 
ukončenie akad. roka 2019/2020 pre I. a II. stupeň štúdia, počas krízového obdobia spôsobeného vírusom 
COVID-19“, zo dňa 12.5.2020, sa prijímacie konanie na II. stupeň štúdia pre akad. rok 2020/2021 uskutoční 
dištančnou formou a to videokonferenčným prenosom, prostredníctvom Webex Events.  

1, Uchádzači o štúdium II. stupňa sú povinní podať svoju elektronickú prihlášku na štúdium najneskôr do 
31.05.2020. V prihláške uvedú aj svoju e-mailovú adresu a profilujúci ateliér o ktorý majú záujem. 
Podrobnosti o profilujúcich ateliéroch a o prijímacom konaní sú uvedené aj na webe FU: 
http://fu.tuke.sk/wps/portal/fu/uchadzaci/prijimacie-konanie 

2, Študijné oddelenie FU TUKE do 5.6.2020 zašle prihláseným uchádzačom pozvánky a pokyny k ich 
pripojeniu sa na videokonferenčný prenos k prijímaciemu konaniu prostredníctvom Webex Events.  

Prijímacie konanie na II. stupeň sa uskutoční v stredu 17.6.2020 na katedre architektúry od 13:30 hod., na 
katedre dizajnu od 9:00 hod. a na katedre výtvarných umení a intermédií od 10:00 hod. 

Uchadzači pre pripojenie sa do videokonferencie k prijímaciemu konaniu musia mať k dispozícií 
počítač/notebook pripojený na internet vybavený videokmerou, sluchátkami a mikrofónom. 

3, Pre potreby prijímacieho konania uchádzači najneskôr do 12.6.2020 zašlú elektronické portfólio svojej 
tvorby (vo formáte PDF) na adresu príslušnej katedry:  katedra architektúry ka.fu@tuke.sk, katedra dizajnu 
kd.fu@tuke.sk a katedra výtvarných umení a intermédií kvuai.fu@tuke.sk . 

4, Príslušná katedra pozve e-mailom uchadzačov o štúdium na testovanie ich pripojenia do videokonferencie 
na Webex Events, ktoré sa uskutoční v piatok 12.6.2020 o 9.00 hod.  

Prihlásenie sa uchadzačov na videokonferenciu je prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude doručená na ich 
mailovú adresu. V následnom kroku (po stlačení tlačítka na prípojenie, v doručenom e-maili), uchadzači 
uvedú svoje plné meno a priezvisko, ako aj svoju e-mailoú adresu. Tým sa aktívne pripoja do videoknferencie, 
kde maju na začiatku svoj mikrofon stíšený. 

5, Priebeh prijímacieho konania bude nasledovný: 

Prijímacie konanie dištančnou formou prebieha tak, že uchádzači sú pripojení do Webex Events 
videokonferencie a na vyzvanie jednotlivo pred komisiou vykonajú online ústny pohovor. Objektivita 
prijímacieho konania, najmä identifikácia študenta, bude zabezpečená tak, že študenta na začiatku jeho 
prezentácie menovite predstaví tajomník komisie. Uchádzač sa identifikuje svojim občianskym preukazom na 
aktívnu kameru svojho PC/notebooku. Uchádzači v rámci pohovoru predstavia portfólio svojej tvorby 
a zodpovedajú na otázky členov komisie (všeobecný prehľad a motivácia k magisterskému štúdiu daného 
študijného programu). Prijímacia komisia rozhoduje o výsledkoch prijímacieho konania na svojom 
neverejnom online rokovaní. Na základe posúdenia elektronickej prihlášky, portfólia a ústneho pohovoru, 
komisia pridelí jednotlivým uchádzačom body v rozmedzí od 0 –100. Prijímaciemu konaniu vyhovejú 
uchádzači, ktorí získali viac ako 50 bodov. Komisia navrhne dekanovi FU na prijatie uchádzačov, podľa poradia 
získaných bodov. Zároveň navrhne zaradenie uchádzačov do jednotlivých profilujúcich ateliérov, podľa  
záujmu uchádzača a kapacitných možností ateliérov.  

Výsledky prijímacieho konania komisia uchádzačom v rámci videokonferencie nezverejňuje. 

Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov na II. stupeň štúdia budú zverejnené na fakultnej stránke. 
Uchádzač nájde svoje umiestnenie pod registračným číslom, ktoré mu bude zaslané v pozvánke na prijímacie 
konanie.  

6, Študijné oddelenie FU TUKE do 15.7.2020 zašle uchádzačom rozhodnutie dekana FU o ich prijatí/neprijatí 
na II. stupeň ŠP dizajn v akad. roku 2020/2021. Podmienkou prijatia uchádzačov na II. stupeň štúdia je 
úspešne ukončenia I. stupňa štúdia. 
 
V Košiciach, 14.5.2020         doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., v.r. 
        dekan fakulty    
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