Postup při podávání přihlášky a dalších povinných dokumentů na FR
V období od 1. 11. 2022 do 5. 5. 2023 vyplňte
e-přihlášku v systému UPCE, která je dostupná
na www.upce.cz.
Vytiskněte a podepište na straně 3.
K přihlášce přiložte ověřenou kopii maturitního
vysvědčení (případ. potvrzení o konání maturitní
zkoušky, viz příloha č. 2 aktuální směrnice o PZk),
strukturovaný životopis a čestné prohlášení
(viz příloha č. 1 aktuální směrnice o PZk).
Vše zašlete poštou na Fakultu restaurování
nejpozději do 5. 5. 2023.
Nejpozději do 5. 5. 2023 uhraďte poplatek
500 Kč za přijímací řízení.

V době před přijímacími zkouškami si připravujte
domácí práce.
Domácí práce můžete online či prezenčně
konzultovat s vedoucími oborových ateliérů.
Individuální konzultace je třeba si předem
domluvit e-mailem.
Ke konzultacím využijte též Den otevřených
dveří 20. 1. 2023.
Průběžně se připravujte na přijímací test
a talentovou zkoušku.

Průběžně si zjišťujte informace o studiu,
ubytování a stravování na fakultě.

V případě, že přihláška nebude kompletní,
budete vyzváni k doplnění obratem.
Pozn.: Do formuláře je nutné vyplnit prospěch podle
vysvědčení jednotlivých ročníků střední školy. Potvrzení
lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není nutné
doplňovat. Více informací k domácím pracím, průběhu
přijímacích zkoušek a jejich obsahu na webu fakulty.

V předstihu si zajistěte ubytování v Litomyšli
v termínu konání přijímacích zkoušek. Fakulta
ubytování nezajišťuje.

U přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky probíhají ve dnech 13. – 15. 6. 2023
Odevzdávání domácích prací až při prezenci 13. 6. 2023
13. června 2023
8:00 – 9:30 PREZENCE/REGISTRACE
9:30 – 10:30 PÍSEMNÝ TEST, HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ
13:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍ ČÁSTI
13:30 – 18:00 TALENTOVÁ ZKOUŠKA
14. června 2023
8:00 – 12:30, 13:30 – 18:00 TALENTOVÁ ZKOUŠKA
15. června 2023
8:00 – 12:30 TALENTOVÁ ZKOUŠKA; 13:30 – 16:00 MOTIVAČNÍ POHOVORY
16:00 – 16:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ V JEDNOTLIVÝCH PŘIJÍMACÍCH
KOMISÍCH

Byli jste přijati ke studiu?
Dle zaslaných instrukcí studijním oddělením si zarezervujte ubytování na kolejích FR UPCE v Litomyšli.
Zaznamenejte si termín adaptačního kurzu, zápisu do studia a plenéru, o nichž budete studijním oddělením informováni.
Kontakty na studijní odd. FR UPCE: Petra Pokorná (Petra.Pokorna@upce.cz), Jitka Korábová (Jitka.Korabova@upce.cz).

