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Článek 1
Úvodní ustanovení
V průběhu studia v bakalářském a magisterském studijním programu FaVU VUT je možné uskutečnit studijní
pobyt v rámci fakulty (v jiném ateliéru) nebo na jiné vysoké škole se stejným nebo příbuzným studijním
programem. Dále je možné absolvovat praktickou stáž Erasmus+ nebo pracovní stáž v České republice.
Tento pokyn upřesňuje podmínky pro výše uvedené typy studijních pobytů, praktických a pracovních stáží.

Článek 2
Studijní pobyt v rámci FaVU VUT
(1) Studijní pobyt v rámci fakulty (dále také „interní stáž“) je možné realizovat nejdříve ve třetím semestru
a nejpozději v sedmém semestru bakalářského studia a v prvních dvou semestrech magisterského
studia. Výjimky na základě odůvodněné žádosti povoluje proděkan/ka pro studium. Interní stáž trvá
zpravidla jeden semestr.
Fakulta výtvarných umění VUT / Údolní 244/53 / 602 00 / Brno
T: 541 146 802 / IČ: 00216305 / DIČ: CZ00216305 / www.favu.vut / dekan@ffa.vutbr.cz

1/4

Student/ka v jejím průběhu pokračuje ve studiu zapsaných předmětů s výjimkou předmětu Oborový
ateliér. Tento předmět ukončuje zkouškou v ateliéru, kde probíhá jeho/její interní stáž.
(2) Interní stáž se vyřizuje před zahájením semestru. Uchazeč/ka podá písemnou žádost na studijní
oddělení, ke které se vyjádří vedoucí ateliéru, ve kterém má stáž proběhnout, a rovněž vedoucí
ateliéru, ve kterém je student/ka zapsán/a.

Článek 3
Studijní pobyt v Ateliéru hostujícího pedagoga
(1) Studijní pobyt v Ateliéru hostujícího pedagoga (Visiting Artist’s Studio) má statut jednosemestrální
interní stáže. Namísto domovského oborového ateliéru vybraní studenti pracují a konzultují
s hostujícím pedagogem. Výuka probíhá v angličtině.
(2) Program Ateliéru hostujícího pedagoga nebrání studentům v plnění zapsaných předmětů
s výjimkou předmětu Oborový ateliér. Studijní pobyt v ateliéru hostujícího pedagoga je ukončen
zkouškou z předmětu Visiting Artist´s Studio – winter/summer. Tento předmět v daném semestru
nahrazuje předmět Oborový ateliér.
(3) Ke studijnímu pobytu v ateliéru hostujícího pedagoga jsou na základě přihlášky zahrnující portfolio
a motivační dopis v angličtině vybíráni uchazeči z řad studentů bakalářského a návazného
magisterského studia s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia a (letních) semestrů,
ve kterých uchazeči o stáž ukončují studium bakalářskou nebo diplomovou prací.
(4) Přihlášky ke studijnímu pobytu v ateliéru hostujícího pedagoga se na základě výzvy podávají
zpravidla do konce prvního týdne výukové části semestru.

Článek 4
Studijní pobyt na jiné umělecké škole nebo fakultě
(1) Studijní pobyt na jiné umělecké škole nebo fakultě v České republice, nepodléhající žádnému
výměnnému programu, je možno uskutečnit na základě písemného povolení vedoucí/ho ateliéru
a děkana FaVU VUT a vedoucí/ho ateliéru a děkana/rektora příslušné fakulty/školy.
(2) Studijní pobyty v rámci programů pro mezinárodní výměny a mobility podléhají přesně stanoveným
procedurám příslušného programu a zahraničního oddělení VUT. Studenti, kteří na základě
schváleného dokumentu „Learning Agreement“ splní na zahraniční škole kurzy ve výši alespoň
18 kreditů ECTS za semestr (tato výše kreditů platí v případě programu Erasmus+), nevykonávají
v daném semestru zkoušku z předmětu Oborový ateliér.

Fakulta výtvarných umění VUT / Údolní 244/53 / 602 00 / Brno
T: 541 146 802 / IČ: 00216305 / DIČ: CZ00216305 / www.favu.vut / dekan@ffa.vutbr.cz

2/4

(3) Studijní pobyt nelze zpravidla vykonat v letním semestru čtvrtého ročníku bakalářského studia
a v letním semestru druhého ročníku magisterského studia. Zdůvodněnou žádost o výjimku
z tohoto pravidla, obsahující plán přípravy závěrečné práce, schvaluje děkan/ka fakulty.

Článek 5
Praktická stáž Erasmus+
(1) Studentům, kteří absolvují praktickou stáž Erasmus+, je do elektronického indexu zaveden
předmět Praktická stáž Erasmus+ hodnocený 30 kredity ECTS. Tento předmět v daném semestru
nahrazuje předmět Oborový ateliér.
(2) Studentům, kteří absolvují praktickou stáž Erasmus+ v letních měsících až po vykonání zkoušky
z předmětu Oborový ateliér (týká se pouze letního semestru), je do elektronického indexu zaveden
předmět Krátkodobá praktická stáž Erasmus+ hodnocený 15 kredity ECTS.

Článek 6
Pracovní stáž v České republice
(1) Žádost o možnost absolvovat pracovní stáž v ČR, opatřená vyjádřením vedoucí/ho ateliéru,
předloží student/ka na studijní oddělení nejpozději v prvním týdnu semestru, ve kterém hodlá stáž
absolvovat.
(2) Studentům, kteří absolvují pracovní stáž v ČR v rozsahu minimálně 3 měsíce, je do elektronického
indexu na základě „Potvrzení o absolvování pracovní stáže v ČR“ zaveden předmět Pracovní stáž
v ČR hodnocený 30 kredity ECTS. Tento předmět v daném semestru nahrazuje předmět
Oborový ateliér.
(3) Pracovní stáž v ČR lze vykonat v průběhu bakalářského a návazného magisterského studia
s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia a (letních) semestrů, ve kterých studenti ukončují
studium bakalářskou nebo diplomovou prací. V průběhu každého stupně studia (bakalářského,
magisterského) lze pracovní stáž v ČR absolvovat pouze jednou.

Článek 7
Přestup v rámci FaVU VUT
(1) Přestup mezi ateliéry se uskutečňuje k začátku akademického roku. Přestup je možno realizovat
nejdříve ve třetím semestru. Přestup lze uskutečnit maximálně dvakrát v průběhu bakalářského stupně
studia a jednou v průběhu magisterského stupně studia. Výjimky na základě odůvodněné žádosti
povoluje proděkan/ka pro studium.
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(2) Písemná žádost se eviduje na studijním oddělení fakulty. Žádost opatřenou vyjádřením vedoucí/ho
ateliéru, ve kterém student/ka studuje, a vyjádřením vedoucí/ho ateliéru, do kterého student/ka hodlá
přestoupit, předloží student/ka nejpozději do data zápisu pro následující akademický rok.

V Brně dne 19. 9. 2019

doc. MgA. Filip Cenek, v. r.
děkan FaVU VUT
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