
 
 

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK  

 

 
 

Termíny podania prihlášok  

Bakalárske študijné programy: 

Herectvo    4. apríl 2023 

Divadelná dramaturgia a réžia    5. máj 2023 

Doručenie povinných prác - súčasne s prihláškou 

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku   31. marec 2023 

Doručenie povinných prác - súčasne s prihláškou 

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu    31. marec 2023 

Doručenie povinných prác - súčasne s prihláškou  

 

Termíny konania prijímacích skúšok  

Herectvo  1. kolo  25. apríl 2023 

   2. kolo  26. apríl 2023 

   3. kolo   27. apríl 2023 

 

Divadelná dramaturgia a réžia    25. máj 2023 

 

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku    20. apríl 2023 

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu    13. apríl 2023 

 

 

 



Plán prijímania na akademický rok 2023/2024   36 

Herectvo        15 

Divadelná dramaturgia a réžia      5 

Filmová a televízna réžia a scenáristika     

so zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku     8  

Filmová a televízna réžia a scenáristika 

so zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu     8 
 

Bližšie informácie a požiadavky sú zverejnené na www.fdu.aku.sk. Na všetky študijné programy sa konzultácie organizujú 

po individuálnom dohovore s vedúcimi katedier. Deň otvorených dverí ( DOD ) – február -marec 2023 (aktuálne 

informácie budú zverejnené na webovom sídle fakulty. Možnosť podania elektronickej prihlášky bude zverejnená na 

www.fdu.aku.sk. 

 

 
 

Termíny podania prihlášok  

Bakalárske študijné programy: 

Kompozícia    30.november 2022 

Interpretačné umenie  30.november 2022 

profilové zameranie: dirigovanie zboru, klavír, akordeón, husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal, flauta, hoboj, 

klarinet, fagot, lesný roh,  trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje, vokálna interpretácia, muzikálový spev;        

Termíny konania prijímacích skúšok  

Kompozícia    30. január – 3. február 2023 

Interpretačné umenie    30. január – 3. február 2023 

profilové zameranie: dirigovanie zboru, klavír, akordeón, husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal, flauta, hoboj, 

klarinet, fagot, lesný roh,  trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje, vokálna interpretácia, muzikálový spev;        

 

 

Plán prijímania na akademický rok 2023/2024:  50 

Kompozícia      5 

Interpretačné umenie      45   

 

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

konania. 

Deň otvorených dverí (DOD) fakulta nebude organizovať, možnosť open days , ktoré si budú katedry organizovať podľa 

aktuálnej potreby. Bližšie informácie a požiadavky sú zverejnené na www.fmu.aku.sk. Možnosť podania elektronickej 

prihlášky bude zverejnená na www.fmu.aku.sk. 

http://www.fdu.aku.sk/
http://www.fdu.aku.sk/
http://www.fmu.aku.sk/
http://www.fmu.aku.sk/


 

 

 

Od 12. septembra 2022 možnosť podania elektronickej prihlášky 

Termíny podania prihlášok  

Bakalárske študijné programy: 

Intermédiá - Digitálne médiá – priestorová tvorba     30. november 2022 

Maľba - Grafika        30. november 2022 

 

Termíny konania prijímacích skúšok  

Intermédiá - Digitálne médiá – Priestorová tvorba   9. január – 13. január 2023 

       Dátum bude upresnený podľa počtu uchádzačov   

Maľba -  Grafika       9. január – 13. január 2023 

       Dátum bude upresnený podľa počtu uchádzačov   

         

Plán prijímania na akademický rok 2023/2024:   40 

Intermédiá - Digitálne médiá – Priestorová tvorba  20 

Maľba -  Grafika      20 

    

         

Bližšie informácie a požiadavky sú zverejnené na https://fvu.aku.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium.html 

 

  

https://fvu.aku.sk/studium/prijimacie-konanie/bakalarske-studium.html

