AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
FAKULTA VÝTVARNÝCH UMENÍ
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tel. 048/4320 501, fax. 048/4320520. e-mail: studodfvu@aku.sk

Informácia o zmene v ponuke akreditovaných študijných programov pre
uchádzačov o bakalárske štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie
umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici si Vám dovoľuje oznámiť, že došlo
k zmene v ponuke akreditovaných bakalárskych študijných programov. Prijímacie pohovory pre 1.
bakalársky stupeň štúdia sa uskutočnia v termíne od 13. júna do 17. júna 2022 pre štúdium
v akademickom roku 2022-2023 na tieto študijné programy:
MAĽBA-GRAFIKA
Stupeň vysokoškolského štúdia: 1. stupeň
Miesto uskutočňovania študijného programu: Banská Bystrica, Kollárova 28
Názov a číslo študijného odboru: Umenie/8202
Typ študijného programu: akademicky orientovaný, umelecký
Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)
Forma štúdia: denná
Jazyk v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 4
Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov): 20

•

•

Profil absolventa a ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Maľba-Grafika v študijnom odbore Umenie –
výtvarník bakalár – má praktické a teoretické poznatky a zručnosti z oblasti vizuálneho umenia,
založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, ktoré je schopný tvorivo používať pri
samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.
Ovláda postupy a prostriedky zobrazenia skutočnosti v médiách kresby, grafiky a maľby, zákonitosti
tvorby výtvarnej výpovede a princípy fungovania výtvarného znaku. Má primerané vedomosti o
technologických procesoch a výtvarných materiáloch, ovláda tradičné aj inovatívne grafické a
maliarske techniky, digitálne médiá a počítačové programy na spracovanie obrazu. Má nevyhnutné
teoretické vedomosti z teórie a dejín výtvarného umenia, estetiky a komunikuje v cudzom jazyku na
pokročilej úrovni. Na základe týchto schopností je spôsobilý koncepčne tvoriť výtvarné diela,
interpretovať a prezentovať svoju tvorbu.
Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho študijného programu Maľba-Grafika získava odbornú spôsobilosť
vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni bakalára umenia. Je pripravený po stránke
kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti maľby, kresby a grafiky v rámci
voľnej výtvarnej tvorby. Má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne,
zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry a organizovať svoj ďalší odborný rast.
Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, v
magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom alebo príbuznom študijnom programe.

INTERMÉDIÁ-DIGITÁLNE MÉDIÁ-PRIESTOROVÁ TVORBA
Stupeň vysokoškolského štúdia: 1. stupeň
Miesto uskutočňovania študijného programu: Banská Bystrica, Kollárova 28
Názov a číslo študijného odboru: Umenie/8202
Typ študijného programu: akademicky orientovaný, umelecký
Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)
Forma štúdia: denná
Jazyk v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 4
Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov): 20

•

Profil absolventa a ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba v
študijnom odbore Umenie má nevyhnutné teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti
výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia. Je ich schopný tvorivo
používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom
štúdiu. Absolvent dokáže uplatňovať vo svojej tvorbe širokú škálu tvorivých prístupov
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dvojdimenzionálneho aj trojdimenzionálneho charakteru. Rovnako je schopný využívať najnovšie
priestorové technológie, analógové a digitálne média. Získané informácie dokáže kriticky
prehodnocovať a využívať pri riešení tvorivých úloh. Absolvent má primerané kompetencie využívať
technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Vie interpretovať a prezentovať svoju
tvorbu a má predpoklad udržiavať kontakt s vývojom súčasného umenia. Je pripravený prebrať
zodpovednosť za rozhodovanie a riešenie odborných problémov. Vo svojej tvorivej činnosti, dokáže
zhodnotiť etické a sociálne súvislosti a je schopný kritickej sebareflexie. Absolvent bakalárskeho
štúdia ma predpoklady koncepčne tvoriť samostatne umelecké diela menšieho rozsahu alebo sa
zamerať na riadenie vlastných tvorivých umeleckých projektov v kooperácii v oblasti intermédií,
digitálnych médií a priestorovej tvorby.
Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho študijného programu Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba
získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni bakalára umenia.
Na základe získaných teoretických a odborných vedomostí zo svetového a slovenského vizuálneho
umenia a technicko-technologických zručností je pripravený na vykonávanie a organizovanie
vlastnej tvorivej činnosti, alebo v tímovej spolupráci v oblasti intermédií, digitálnych médií a
priestorovej tvorby. Má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne,
zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry a organizovať svoj ďalší odborný rast. Je
schopný pracovať autonómne alebo ako súčasť tímu. Po získaní titulu bakalár môže rozvíjať svoj
odborný umelecký rast v nadväzujúcom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe.

Chcem Vás touto cestou požiadať o poskytnutie tejto informácie všetkým záujemcom o bakalárske
štúdium z radov študentov Vašej školy. Požiadavky na uchádzača a harmonogram prijímacích
pohovorov podrobne na: https://fvu.aku.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium.html.
Prihlášky je potrebné podať do 30. apríla 2022. Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.
Ďakujem.

V Banskej Bystrici 12. januára 2022

S pozdravom
doc. Milan Hnat, ArtD., akad. maliar,
prodekan pre štúdium

