
 
 

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK A PRIJÍMACÍCH KONANÍ 

 

 
 

Termíny podania prihlášok / od 25.februára 2022 možnosť podania elektronickej prihlášky 

Magisterské študijné programy:      

Herectvo   31. máj 2022    

Divadelná dramaturgia a réžia   23. máj 2022      

Filmová a televízna réžia a scenáristika   26. máj 2022 

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku   

Filmová a televízna réžia a scenáristika   25. máj 2022 

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu    

 

Termíny konania prijímacích skúšok 

Magisterské študijné programy:      

Herectvo   15. jún 2022    

Divadelná dramaturgia a réžia   27. máj 2022      

Filmová a televízna réžia a scenáristika   2. jún 2022 

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku   

Filmová a televízna réžia a scenáristika   10. jún 2022 

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu 

 

Plán prijímania na akademický rok 2022/2023:     30   

Herectvo   15    

Divadelná dramaturgia a réžia   5      

Filmová a televízna réžia a scenáristika   5 

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku   

Filmová a televízna réžia a scenáristika   5 

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu 

  

 



 
 

Termíny podania prihlášok/ od 1.februára 2022 možnosť podania elektronickej prihlášky  

Magisterské študijné programy: 

Kompozícia    31. marec 2022 

Interpretačné umenie  31. marec 2022 

Modul: klávesové nástroje  - klavír, akordeón 

Modul: strunové nástroje - husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal 

Modul: dychové nástroje - flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,  

   pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

Modul: vokálna interpretácia - muzikálový spev 

Modul: dirigovanie zboru 

 

Termíny konania prijímacích skúšok  

Kompozícia    14. jún – 16. jún 2022 

Interpretačné umenie    14. jún – 16. jún 2022 

Modul: klávesové nástroje  - klavír, akordeón 

Modul: strunové nástroje - husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal 

Modul: dychové nástroje - flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka,  

pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

Modul: vokálna interpretácia -  muzikálový spev 

Modul: dirigovanie zboru 

 

Požiadavky na prijímacie skúšky sú zverejnené na web sídle fakulty https://fmu.aku.sk/sk/studium/prijimacie-

konanie 

 

Plán prijímania na akademický rok 2022/2023:  40 

Kompozícia      4 

Interpretačné umenie      36   

 

Uchádzači všetkých  stupňov  štúdia dostanú písomné vyrozumenie a pozvánku s termínom prijímacieho 

konania. 

Bližšie informácie sú zverejnené na www.fmu.aku.sk 

 

https://fmu.aku.sk/sk/studium/prijimacie-konanie
https://fmu.aku.sk/sk/studium/prijimacie-konanie
http://www.fmu.aku.sk/


 

 

Termíny podania prihlášok / od 17.februára 2022 možnosť podania elektronickej prihlášky 

Magisterský študijný program:  

Voľné výtvarné umenie       20. máj 2022 

 

Termíny konania prijímacích skúšok     

Voľné výtvarné umenie      8. jún 2022 

Plán prijímania na akademický rok 2022/2023:   25 

 


